
Hirdetések 

1. Az adventi időben minden hétköznap reggel háromnegyed 7-kor roráte 

misét tartunk a templomban, amire mindenkit szeretettel várunk! 

2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Keresztes Szent János egyháztanítóra, 

kedden Brenner János vértanúra emlékezünk.  

3. Pénteken, december 18-án este 6-kor ifjúsági misét tartunk a 

templomban, amire szeretettel hívjuk a a plébánia fiataljait, elsősorban a 13- 

25 éves korosztályt. A szentmisét élőben közvetítjük a Mária Rádió 

Facebook oldalán. 

4. Advent vasárnapjain karácsonyi ajándékvásárt tartunk a Szent Anna 

oltárnál elhelyezett tárgyakból a Ceglédi Karitász javára. Ide várjuk azoknak  

az adományát is, akik támogatni kívánják a helyi Karitász munkáját a 

rászorulók közt. Egyúttal jelezzük, hogy a kihelyezett játékok 

ellenszolgáltatás nélkül elvihetőek. 

5. Amennyiben a környezetünkben tudunk olyan idős és beteg testvérekről, 

akik nem tudnak templomba járni, de szeretnék a szentségeket magukhoz 

venni az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében vagy az irodában. 

Legyünk ezáltal is Krisztus apostolai!  

6. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az 

idei évre, tegyék meg a hátralévő hetekben a plébánia irodájában. Az 

összeget utalni is lehet a 10103812-08250137-00000000-as bankszámlára, 

feltüntetve a plébánia nevét (Ceglédi Római Katolikus Plébánia). 

7. A plébániai iroda hétfőtől csütörtökig délelőtt 9-től délután 1 óráig, 

pénteken délután 1-től 5 óráig tart nyitva. 

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

Kémiaórán a tanár ezt kérdezi: - Na gyerekek, ha beledobom az aranygyűrűmet a 

savba, szerintetek feloldódik? - Nem, tanár úr.- Nagyon jó! És miért nem? Mert 

akkor nem tetszene beledobni...  *** - Nos, a gyerekéről egyetlen pozitív dolgot 

tudok elmondani. - Mi az? - Hát... az osztályzatait elnézve biztos vagyok benne, 

hogy nem szokott puskázni...  
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ADVENT 3. VASÁRNAPJA 

Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak mondom, örüljetek, az Úr közel 

van! (Fil 4,4-5)  

 Nagy Szent Terézről mesélik, hogy szét akarta tépni a róla készült 

arcképet, mert túl komolynak ábrázolták rajta. Teréz derűs lelkű szent volt, 

aki énekelt, verselt, verte a tamburint, és igyekezett mindenkit felvidítani a 

környezetében. „Isten őrizzen a szomorú arcú szentektől!” – mondogatta. 

Máskor pedig: „Jobban félnék egy savanyú arcú apácától, mint egy sereg 

gonosz lélektől!” Ha valaki felrótta neki, hogy miért viccelődik annyit, így 

válaszolt: „Erre mind szükség van, hogy elviselhessük az életet.” Néha 

hallani, hogy valaki azért nem akar eljárni keresztény közösségekbe, mert 

azokban nyomott a hangulat. Maga Ferenc pápa is kiemelte, hogy egyes 

keresztényeknek olyan az arca, mintha állandó nagypénteket élnének. Pedig 

ha van valami, ami ránk keresztényekre igazán jellemező kellene legyen, az 

a derű. Az evangélium szó jelentése: örömhír. Az első szó, ami az 

újszövetség korszakát megnyitotta Gábriel angyal köszöntése volt: 

„Üdvözlégy!”, ami görög eredetiben azt jelent: „Örvendj!”. Amikor pedig 

Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, „örömében megmozdult méhében a 

gyermek” (Lk 1,41), Mária pedig így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, és 

szívem ujjong megváltó Istenemben.” (Lk 1,46-47) Mindnyájan szeretnénk 

boldogok lenni. Isten szeretne minket boldoggá tenni. Advent harmadik 

vasárnapja, az öröm vasárnapja, tudatosítani akarja bennünk, hogy az Úr 

érkezése a mi örömünk oka, és maga az Úr az igazi öröm forrása! 
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Ferenc pápa Admirabile Signum kezdetű apostoli levélből (3. rész) 

6. Általában sok szimbolikus szobrocskát helyezünk betlehemeinkbe. Főleg 

koldusokat és olyan embereket, akik a szív bőségén kívül más gazdagságot 

nem ismernek. Ők is teljes joggal állnak a kisded Jézus közelében, anélkül 

hogy bárki kilakoltathatná vagy eltávolíthatná őket egy olyannyira rögtönzött 

bölcsőtől, amely körül a szegények egyáltalán nem zavarnak senkit. Sőt, a 

szegények a kiváltságos részesei ennek a titoknak, és gyakran ők azok, akik 

leginkább fel tudják ismerni Isten jelenlétét közöttünk. 

A betlehemben lévő szegények és egyszerűek arra emlékeztetnek, hogy Isten 

azokért válik emberré, akik leginkább érzik szeretetének szükségét, és kérik 

közelségét. Jézus, a „szelíd és alázatos szívű” (Mt 11,29), szegényen 

született, egyszerű életet élt, hogy megtanítsa nekünk megragadni a 

leglényegesebbet és belőle élni. A betlehemből azt az egyértelmű üzenetet 

kapjuk, hogy nem engedhetjük, hogy megtévesszen bennünket a gazdagság 

és a sokféle, tiszavirág-életű boldogságjavaslat. Heródes palotája a háttérben 

áll, bezárva, süket az öröm meghirdetése előtt. Jászolban születve maga Isten 

indítja el az egyetlen valódi forradalmat, amely reményt és méltóságot ad a 

nincsteleneknek, a kirekesztetteknek: a szeretet forradalma, a gyengédség 

forradalma. A jászolból Jézus szelíd hatalommal hív az utolsókkal való 

osztozásra mint egy olyan, emberségesebb és testvériesebb világhoz vezető 

útra, amelyben senki sincs kizárva vagy kirekesztve. 

A gyerekek – de a felnőttek is! – szeretnek további szobrocskákat helyezni a 

betlehembe, amelyeknek látszólag semmi kapcsolatuk sincs az evangéliumi 

elbeszélésekkel. Mindazonáltal ez az elképzelés azt akarja kifejezni, hogy 

ebben a Jézus által elhozott új világban van hely mindannak, ami emberi és 

minden teremtmény számára. A pásztortól a kovácsig, a péktől a zenészekig, 

a vizeskorsót vivő nőktől a játszó gyermekekig…: ők mind a mindennapi 

életszentséget jelképezik, annak örömét, hogy rendkívüli módon végezzük a 

mindennapi teendőket, amikor Jézus megosztja velünk az ő isteni életét. 

7. A betlehem lassanként elvezet bennünket a barlanghoz, ahol Mária és 

József szobrát találjuk. Mária egy édesanya, aki szemléli gyermekét, és 

bemutatja őt azoknak, akik meglátogatják. Szobra arra a nagy titokra 

irányítja figyelmünket, amely megérintette ezt a lányt, amikor Isten az ő 

szeplőtelen szívének ajtaján kopogtatott. Az angyal híradására, aki arra kérte, 

hogy legyen Isten anyja, Mária teljes engedelmességgel válaszolt. Szavai – 

„Íme, az Úr szolgálója vagyok: történjék velem szavad szerint!” (Lk 1,38) – 

mindannyiunk számára bizonyságot tesznek arról, miként kell Isten akaratára 

hagyatkoznunk a hitben. Ezzel az igennel Mária Isten Fiának anyává vált, 

anélkül hogy szüzességét elvesztette volna, sőt Fiának köszönhetően 

megszentelte azt. Isten anyját látjuk benne, aki nem tartja meg magának Fiát, 

hanem mindenkit arra kér, hogy engedelmeskedjen az ő szavának, és váltsa 

valóra azt (vö. Jn 2,5). Mária mellett, a gyermeket és anyját védelmező 

testtartásban, ott találjuk Szent Józsefet. Általában kezében botot vagy 

ritkábban lámpát tartva ábrázolják. Szent József nagyon fontos szerepet 

játszik Jézus és Mária életében. Ő az őr, aki sosem fárad bele védelmezni 

családját. Amikor Isten figyelmezteti Heródes fenyegetésére, habozás nélkül 

útnak indul, és kivándorol Egyiptomba (vö. Mt 2,13–15). A veszély 

elmúltával pedig visszaviszi a családot Názáretbe, ahol ő lesz a gyermek és 

serdülő Jézus első nevelője. József a szívében hordozta a nagy titkot, mely 

Jézust és feleségét, Máriát övezte, és igaz emberként mindig Isten akaratára 

bízta magát, és meg is valósította azt. 

8. A betlehem szíve akkor kezd dobogni, amikor karácsonykor elhelyezzük 

benne a kisded Jézus szobrát. Isten így mutatja meg magát, egy 

kisgyermekben, hogy karunkba vegyük. Gyengeségébe és 

kiszolgáltatottságába rejti mindent teremtő és átalakító hatalmát. 

Lehetetlennek tűnik, mégis így van: Jézusban Isten gyermek volt, és ebben 

az állapotban akarta feltárni szeretetének nagyságát, amely egy mosolyban és 

kezének bárki felé történő kinyújtásában mutatkozik meg. 

Egy gyermek születése örömet ébreszt és ámulatot vált ki, mert az élet nagy 

titka elé állít bennünket. Látva az újszülött fiuk előtt álló fiatal házasok 

szemének ragyogását megértjük Mária és József érzéseit, akik a kisded 

Jézust nézve Isten jelenlétét érzékelték életükben. „Az élet ugyanis 

megjelent” (1Jn 1,2): János apostol így foglalja össze a megtestesülés titkát. 

A jászol megláttatja, megérinteti velünk ezt az egyedülálló és rendkívüli 

eseményt, amely megváltoztatta a történelem menetét, és amelytől az évek 

számozása is kezdődik, Krisztus születése előtt és után. 

Isten cselekvésmódja szinte teljesen ledöbbent, mert lehetetlennek tűnik, 

hogy lemondjon dicsőségéről, hogy olyan emberré váljon, mint mi. Milyen 

meglepő látni Istent, aki magára veszi a mi magatartásformáinkat: alszik, 

anyukájától tejet szopik, sír, és játszik, mint minden kisgyermek! Mint 

mindig, Isten zavarba ejt, kiszámíthatatlan, folytonosan meghaladja 

sémáinkat. A betlehem tehát, miközben megmutatja nekünk Istent, ahogyan 

belépett a világba, arra késztet bennünket, hogy gondoljunk Isten életébe 

illesztett életünkre; meghív bennünket, hogy tanítvánnyá váljunk, ha el 

akarjuk érni az élet végső értelmét. 


