
Hirdetések 

1. Ma van Szent Család vasárnapja. A fél 10-es mise után kerül sor a 

családok megáldására. 

2. Hétfőn, december 28-án Aprószenteket ünnepeljük. 

3. Csütörtökön, december 31-én a szentmisében tartjuk az év végi 

hálaadást. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki ezen a napon templomban 

vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Te Deum ünnepélyes eléneklésében 

vagy elmondásában hálaadásul az esztendőben kapott jótéteményekért. 

4. Péntek, január 1-je Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, parancsolt ünnep. 

Ez a nap a Béke világnapja is. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki  ezen a 

napon templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Veni Creator 

himnusz ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában, Isten segítségét 

kérve az esztendőre. 

5. Szombat, január 2-a Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely 

püspökök emléknapja, egyben elsőszombat. Az esti mise előtt fél 6-tól 

közösen mondjuk a rózsafüzért a Rózsafüzér Társulat vezetésével. 

6. A plébániai iroda a héten hétfőtől szerdáig délelőtt 9-től délután 1 óráig 

tart nyitva, csütörtökön és pénteken (december 31-én és január 1-jén) zárva 

lesz. 

7. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható! 

 

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

Az Imaapostolság januári imaszándéka: 

Az emberi testvériségért: Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a 

kegyelmet, hogy a más vallású testvéreinkkel teljes testvéri közösségben 

tudjunk élni, egymásért imádkozva és nyitottan minden ember felé. 

 

TANÍTVÁNY 

A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2020. december 27. XIII. évf. 77. szám 

CEGLÉD RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

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

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

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

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA 

Ábrám „hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki megigazulásra.” (Ter 15,6) 

 A 3. századtól a sivatagba visszavonuló egyiptomi remeték, a 

„sivatagi atyák” egyikével történt meg a következő próbatétel. Az érintett 

szerzetes elöljárója leszúrt egy száraz botot a földbe, és azt kérte a 

növendékétől, hogy öntözze mindaddig, amíg az gyümölcsöt hoz. Ezzel a 

feladattal nemcsak az volt a nehézség, hogy a bot már élettelen volt, hanem 

az is, hogy a sivatagban nehéz volt vízhez jutni, a legközelebbi oázis is 

órákba tellett elérni. Emiatt az engedelmes szerzetesnek hosszú utat kellett 

megtennie éjszakánként, hogy öntözni tudja a botját. Így múlt el egy nap, 

egy hét, egy hónap, egy év… Három év múlva a holt fadarab végre 

kizöldellt, kivirágzott és termést hozott. A növendék nagy örömmel 

szakította le a beért termést, és kínálta fel azt a társainak, mondván: „Egyetek 

az engedelmesség gyümölcséből!” 

 Leutánozni a szerzetes tettét szükségtelen, de mélységes hite 

inspirálhat minket is. Rámutat arra, hogy végső soron Krisztust a hitben 

tudjuk megragadni. A hit aktusa segít tudatára ébredni, hogy Ő bennünk 

lakozik, hogy nekünk adta önmagát az Eucharisztiában, hogy tapintatos 

szeretettel irányítja lépteinket a mindennapokban. Az Istenbe vetett hit segít 

át a családi és házasélet kihívásain is. Ezt látjuk Ábrahám és Sára példáján, 

akik hosszú éveken át kitartottak a reményben, hogy Isten megáldja őket  

utóddal: „Sára a hitében kapta az erőt, hogy előrehaladott kora ellenére anya 
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lehessen” (Zsid 11,11). A hit segített nekik abban is, hogy elengedjék 

szeretett gyermeküket, amikor elérkezett annak az ideje: „Ábrahám hittel 

áldozta fel Izsákot” (Zsid 11,17), akit aztán vissza is kapott (vö Zsid 11,19). 

A Szent Család vasárnapján kérjük a családokra Isten áldását. Adja Isten, 

hogy mindaz a támadás, ami a mai világban a házasságokat és a családokat 

éri, ne zilálja szét azokat! Adj meg az Úr a kegyelmet minden házaspárnak és 

családnak, hogy a legnagyobb megpróbáltatások se botránykövek legyenek 

számukra, hanem ugródeszkák, amin Istenhez lendülhetnek! Jézus, Mária, 

József, könyörögjetek érettünk! 

Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük 

neked a családunkat. Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen 

elkövettünk. Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi 

életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaink iránt 

áldozatos, tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról 

napra újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi 

élet kihívásait. áldd meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat 

fáradoznak. Szent Család, könyörögj érettünk! Ámen. (A Szombathelyi 

Egyházmegye imádsága a családokért, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND 

 

December 28 (hétfő)  7:00 Templom 

December 29. (kedd)  7:00 Templom 

December 30. (szerda) 7:00 Templom 

December 31.  (csütörtök) 16:00 Csemő 

    17:00 Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

    18:00 Templom 

Január 1. (péntek)  7:30 Templom 

    8:30 Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

    9:30 Templom (online is közvetítve) 

    11:00 Csemő és Nyársapát 

    18:00 Templom 

Január 2. (szombat)  17:00 Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

    18:00 Templom 

Január 3. (vasárnap)  7:30 Templom 

    8:30 Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

    9:30 Templom (online is közvetítve) 

    11:00 Csemő és Nyársapát 

    18:00 Templom 

Január 4. (hétfő)  7:00 Templom 

Január 5. (kedd)  7:00 Templom 

    17:00 Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

Január 6. (szerda)  7:00 Templom 

Mindenkinek boldog 
új évet kívánunk, 

telve Isten örömével, 
békéjével és 

szeretetével!  



    18:00 Templom   


