
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  15:30 Nyugdíjas klub, 17:00 Biblia óra 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör  

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

  19:45 Jegyeskurzus  

Péntek:  14:30 Szent Teréz lánykör 

  18:00 A gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport  

Hirdetések 

1. Ma van Urunk bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepe. 

2. Február 3-án, hétfőn Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján a 

szentmisében balázsáldást osztunk. Aki nem tud a szentmisén részt venni, 

balázsáldásban részesülhet a jövő vasárnapi misén is. 

3. Azok számára, akik az idei évben szeretnének szentségi házasságot kötni, 

a jegyeskurzus február 5-én, szerdán este háromnegyed 8-kor kezdődik. 

Figyelmeztessük erre ismerőseinket! 

4. A héten elsőpéntek, ezen a napon meglátogatjuk a betegeket. Szentmise 

reggel 7-kor és este 6-kor lesz a plébániatemplomban. 

Az imaapostolság februári imaszándéka 

A menekültek segélykiáltásának meghallásáért: Imádkozzunk, hogy 

meghalljuk és komolyan vegyük az emberkereskedelem áldozataivá vált 

menekült testvéreink segélykiáltását. 

TANÍTVÁNY 

A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2020. február 2. XIII. évf. 48. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

2700 Cegléd, Kossuth L. tér 3. +36-53-311-144 

http://www.cegledplebania.hu        szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) 

 Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve.   (Lk 2,23) 

 Mária és József a mózesi törvénynek tettek eleget, amikor felmentek 

Jeruzsálembe, hogy bemutassák a gyermek Jézust az Úrnak. Az Úr ugyanis 

parancsba adta Mózesnek: „Nekem szentelj minden elsőszülöttet, amely 

méhet nyit Izrael fiainál, akár ember, akár állat, mert az enyém valamennyi.” 

(Kiv13,2) Az elsőszülöttek tehát Isten tulajdonai voltak, meg kellett váltani 

őket. Maga a kifejezés elvben feltételezte a testvéreket, de egyetlen gyermek 

is lehetett elsőszülött. Az elsőszülöttséggel különleges előjog is járt: 

kétszeres rész az örökségből. Ezt veszítette el Ézsau, amikor könnyelműen 

lemondott róla egy tál lencsefőzelékért cserébe (vö. Ter 25, 27-34). Amikor 

Illés az égbe ment, és Elizeus a benne működő lélekből kétannyit kért, 

valójában az elsőszülöttséggel kijáró örökrészt kérte el (vö. 2Kir 2,9).  

 Szent Pál kijelenti Krisztusról, hogy „Ő a láthatatlan Isten képmása, 

minden teremtmény elsőszülötte. (…) Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak 

közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.” (Kol 1,15.18), és hogy „Ő 

elsőszülött a sok testvér között.” (Róm 8,29) Krisztus az Atya Elsőszülöttje, 

az Ő egyetlen Fia. Ő tényleg teljesen Istené, egészen addig, hogy az Atyával 
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egylényegű. Ő, akit Mária és József bemutatott a templomban az Úrnak, 

később saját magát ajánlotta fel az Atyának a kereszten. A mai napon 

ajánljuk fel mi is magunkat Istennek, helyezzük az életünket az Ő kezébe él! 

Iskolabál 2020 

 „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el 

valami jót tenni és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” Böjte Csaba 

gondolatai mindig erőt adnak, amikor az iskola jótékonysági báljára 

készülünk. Megtapasztalhatjuk évről évre, hogy pár nap alatt milyen sokan 

állnak egy jó ügy mellé. Jó, mert szülők, gyerekek és támogatók önzetlenül 

tesznek felajánlásokat. Jó, mert összekovácsolja a szervezőket, s a bál 

műsorának szereplőit. Jó, mert ritkán van rá alkalom, hogy szülők és tanárok 

kötetlenül együtt beszélgessenek, nevessenek, táncoljanak, szórakozzanak. 

Jó, mert a felajánlásokat a gyerekek, s az iskola javára fordíthatjuk. 2020. 

január 18-a egy vidám szombat este volt, ami az örömről, a nevetésről, a 

kapcsolatok, a közösség épüléséről, és a nem kevés anyagi bevételről szólt, 

mely segíti iskolánkat, hogy még szebbé, modernebbé válhasson. Köszönjük 

mindazoknak, akik a jó ügy mellé álltak, s ezzel iskolánk külső és belső 

épüléséhez hozzájárultak!                 M.V.Á. 

Balázsáldás, balázsolás  

Szt Balázs napján (febr. 3.) két (régebben X, ma Y alakban összekötött) 

gyertyával adott áldás „torokbetegség és minden más baj” ellen. - Balázst 

Keleten a görögök már a 6. században a torokbaj ellen védő szentként 

tisztelték, s gyertyát ajánlottak föl gyógyulásukért. A 12. században tűntek 

föl a torokbaj ellen védő (áldó) könyörgések. - Magyaroszágon a 16. 

századtól ismerjük a gyertyaáldást és a balázsáldás könyörgését. A 

balázsáldás neve a Dunántúl egyes részein toroknyomás, Jászladányban 

torkoskodás, Sükösdön gudurázás. Forrás: Katolikus Lexikon 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

 Karácsony utáni 40. napon kelet és nyugat egyaránt megtartja 

Jézusnak a jeruzsálemi Templomban való bemutatásának ünnepét. 

A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott 

Krisztus az emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében. Az 

agg Simeon énekét imádkozza minden este az egyház a Completoriumban 

(Befejező imaóra) "Bocsásd el most Uram szolgádat...". 

A nyugati liturgiában Szűz Mária megtisztulásának, illetve a fény ünnepe 

lett. Mivel ekkor történik a gyertyák megáldása, ezért Gyertyaszentelő 

Boldogasszony ünnepének is nevezik. Az ókori Rómában ezen a napon 

fáklyás engesztelő körmenet volt, amelyben a pogány rómaiak körbejárták a 

város bálványszobrait. Ennek megkeresztelése a gyertyás körmenet ezen a 

napon. A szentmise a gyertyák megszentelésével kezdődik, majd a gyertyás 

körmenet következik. Karácsonykor ünnepeltük Krisztust, mint születő 

fényt, Vízkeresztkor ez a Fény megjelent, most pedig mi megyünk égő 

lámpással a Vőlegény elé. A körmenet jelenti még a templomba először 

érkező Jézust is.               Dr. Verbényi István 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

A legviccesebb templomi hirdetések: „Az Imádság és böjt lelkigyakorlat 

részvételi díja tartalmazza az étkezések költségét is.” *** „Péntek este hét 

órakor az oratóriumba járó gyerekek a plébánia nagytermében előadják a 

Shakespeare Hamletjét. Kérjük Önöket, vegyenek részt a tragédiában!” 


