
Hirdetések 

1. Jövő héten hétfőn, kedden és szerdán tartunk roráte misét, tehát 24-én 

csütörtökön már nem lesz roráte. A hajnali misék, ahogy eddig is, 

háromnegyed 7-kor kezdődnek a templomban. 

2. Most vasárnap ér véget a karácsonyi ajándékvásár a Szent Anna 

oltárnál. Aki szeretné, adományaival még támogathatja a Ceglédi Karitász 

munkáját. Az oltár elé kihelyezett játékok ellenszolgáltatás nélkül elvihetőek. 

3. Gyónási lehetőséget biztosítunk a templomban most vasárnap az esti 6-os 

mise előtt és után fél órára, valamint kedden, december 22-én este 5 órától. 

Éljünk a lehetőséggel, hogy elvégezzük a karácsonyi gyónásunkat, mert 

karácsonykor nem lesz gyóntatás! 

4. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg 

testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de szeretnék magukhoz 

venni a szentségeket az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében 

vagy az irodában. Legyünk ezáltal is Krisztus apostolai! Az atyák kedden, 

december 22-én napközben végzik a karácsony előtti beteglátogatást. 

5. Csütörtökön, december 24-én délután fél 4-kor vetített pásztorjáték lesz 

a templomban, amire mindenkit szeretettel várunk! 

6. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja. A fél 10-es mise után lesz a 

családok megáldása.  

7. 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 (Cegléd Római Katolikus Plébánia). 

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

pénteken délután 1-től 5 óráig tart nyitva. Ünnepek alatt az iroda zárva tart. 

9. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható! 
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ADVENT 4. VASÁRNAPJA 

Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a 

Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak 

trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” 

(Lk 1,31-33) 

 Hűséges az Isten az ígéreteihez! Amit Dávid királynak megfogadott, 

azaz, hogy „házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt” (2 Sám 

7,16), Jézusban, Dávid leszármazottjában, végérvényesen beteljesedett. Isten 

minden ígérete előbb utóbb valóra válik! Ahhoz, hogy Jézus valóra válthassa 

a hozzá fűződő jövendöléseket, szükség volt Máriára is. Isten Országának 

eljövetele alapvetően Istenen múlik, de ránk is szükség van. Az emberi 

együttműködést nem kell túlértékelni, de lebecsülni sem szabad. Tehát 

elhibázott az a hozzáállás, hogy túl fontosnak tartjuk magunkat, ahogy azt az 

egérke tette a következő viccben: az egér és az elefánt együtt sietnek át az új 

vashídon. Az egérke büszkén néz föl az elefántra: - Hallod, Jumbó, hogy 

dübörgünk? Alábecsülni sem kell a mi részünket, ahogy ezt találóan 

fogalmazta meg Szent Ágoston, amikor azt írta: „Isten, aki nélkülünk 

teremtett meg minket, nem akart nélkülünk üdvözíteni minket.” 

Sebzettségeink miatt hajlamosak vagyunk két véglet között billegni. Van, 

hogy megpróbáljuk túlhangsúlyozni saját szerepünket az Isten ügyéért 

végzett erőfeszítéseinkben. Ilyenkor akaratlanul is a középpontba sodródunk. 

Ennek veszélyére figyelmeztetett Ferenc pápa is legutóbbi Úrangyala 

imádsága előtt mondott köszöntésében: „Keresztelő [Szent János] 
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különösképpen példakép azok számára, akik arra kaptak meghívást az 

Egyházban, hogy hirdessék Krisztust a többieknek: ezt csak akkor tudják 

megtenni, ha elszakadnak önmaguktól és a világiasságtól, ha az embereket 

nem önmagukhoz vonzzák, hanem Jézus felé irányítják.”  

 Van azonban, hogy ölbe tett kézzel várjuk, hogy a sült galamb a 

szánkba repüljön. Mint ahogyan arra a következő történet is rávilágít: „A 

faluban árvíz van. Egy ember felmenekül a háza tetejére. A víz félig ellepte a 

házát, amikor arra jön egy csónak. Az ismerősök kiabálnak neki: – Gyere, 

szállj be a csónakunkba! – Nem szállok… – mondja. – De gyere, mert jön az 

ár, és elviszi a házad! – Majd Isten megsegít. A csónak elmegy. A vízszint 

emelkedik, a ház rogyadozik, amikor ismét megjelenik a csónak. Az 

emberek ismét hívják: – Gyere, szállj be a csónakunkba! Segítünk, hogy 

megmenekülj. – Nem, nem megyek. – De mindjárt összeomlik a házad, 

beleesel a vízbe és megfulladsz! – Majd Isten megsegít. Elment a csónak. 

Jött a víz, a ház összeomlott, az ember beleesett a vízbe, és megfulladt. A 

lelke felkerült Istenhez. Kérdezi Isten:– Miért nem szálltál be a csónakba? – 

Hát, Istenem vártam, hogy majd megsegítesz. – Fiam, én kétszer is küldtem 

érted csónakot…” Mária – aki tökéletes összhangban és végtelen 

természetességgel élte meg a teljes ráhagyatkozást és elengedést, amikor azt 

kérte tőle Isten, és a tevékeny együttműködést, amikor arra volt szükség – 

segítsen nekünk is megtalálni a helyes egyensúlyt Isten Országának 

építésében, hogy ezáltal a karácsonykor megszülető Jézus egyre inkább a mi 

életünk, családunk, közösségünk Urává 

tudjon válni.  

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi ünnepi miserend 

 

December 24. (csütörtök) 18:00 Templom (online is közvetítve) 

    18:00 Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

December 25.  (péntek) 7:30 Templom 

    8:30 Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

    9:30 Templom (online is közvetítve) 

    11:00 Csemő 

    18:00 Templom 

December 26. (szombat) 9:30 Templom 

    11:00 Csemő 

    17:00 Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

    18:00 Templom 

December 27.  (vasárnap) 7:30 Templom 

    8:30 Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

    9:30 Templom (online is közvetítve) 

    11:00 Csemő és Nyársapát 

    18:00 Templom 

December 28-30. (hé-sze) 7:00 Templom 

December 31.  (csütörtök) 16:00 Csemő 

    18:00 Templom 

Január 1. (péntek)  7:30 Templom 

    8:30 Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

    9:30 Templom (online is közvetítve) 

    11:00 Csemő 

    18:00 Templom 

 

Istentől áldott, békés és 
örömteli karácsonyi 
ünnepeket kívánunk 

mindenkinek!  


