
Hirdetések 

1. Szerdán, február 3-án kezdődik a jegyeskurzus, amire azokat várjuk, akik 

ebben az évben szeretnének szentségi házasságot kötni. Amennyiben akkor 

még érvényben van a kijárási tilalom, az alkalom este 6-kor kezdődik a 

plébánián, amennyiben a kijárási tilalmat feloldják addigra, a kezdés este 

háromnegyed 8-ra tolódik. 

2. A járványhelyzetre való tekintettel, Püspök atya ajánlását követve a idén a 

balázsáldást egyszerre adjuk az összes jelenlévő hívőre anélkül, hogy az 

áldásra várók egyenként kijönnének. 

3. Péntek, február 5-e elsőpéntek. Szentmisét reggel 7-kor és este 6-kor 

mutatunk be a Templomban. A nap folyamán az atyák meglátogatják a 

betegeket. 

4. Szombat, február 6-a elsőszombat. Fél 6-tól közös rózsafüzérezés lesz a 

Templomban Rózsafüzér Társulat tagjainak vezetésével. Ugyanabban az 

idősávban gyónási lehetőséget is biztosítunk a híveknek. 

5. Liturgikus ünnepek a héten: kedden ünnepeljük Urunk bemutatását 

(Gyertyaszentelő Boldogasszonyt). Ezen a napon van a szerzetesek 

világnapja. Szerdán Szent Balázs püspökre, pénteken Szent Ágota vértanúra, 

szombaton Miki Szent Pálra és vértanútársaira emlékezünk. 

6. Rendszeres, csendes szentségimádást indítunk szerdánként a 

Templomban. Az Oltáriszentséget a reggeli mise után helyezzük ki kb fél 

órára. Folytatjuk emellett a csendes szentségimádást keddenként a Magyarok 

Nagyasszonya Kápolnában a délután 5 órai mise után a szokásos rendben. 

7. Az imaapostolság februári imaszándéka a nők elleni erőszak 

megszűnése. Imádkozzunk az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a 

társadalom vegye észre a szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket. 
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– Hogy hívják a japán kenukészítőt? – Fakenuba Furamuki. *** – Hogy 

hívják az olvasó juhászt? – Nyájas olvasó. *** – Hogy hívják az internetező 

szerzetest? – Felhasználó barát.  
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Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne 

légy keményszívű.” 

 Jézus ámulatba ejtette a világot beszédével is! A kafarnaumiak 

nagyon csodálkoztak tanításán, mert „úgy tanította őket, mint akinek hatalma 

van” (Mk 1,22). Jézus a Lélek erejével szólt, és ennek hatására a gonosz 

lélektől zaklatott emberek megszabadultak, a betegek meggyógyultak, a 

tenger hullámai lecsendesedtek, a kenyér és a bor Testévé és Vérévé lett. 

Jézus Lelkétől átitatott Szent Pál tapasztalta magán a hatalommal való 

beszédet, és erről a következőt írta a korintusi híveknek: „tanításom és 

igehirdetésem nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a Lélek és az 

erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje 

legyen az alapja” (1 Kor 2,4-5). A keresztségben és a bérmálásban mi is 

betöltekeztünk ugyanazon Szentlélekkel, aki Krisztusban lakozik, és ez a 

Lélek minket is képessé tesz a hatalommal való beszédre. Hogyan válhat a 

mi életünkben is egyre inkább valósággá az, amiről Jézus beszél, amikor 

kijelenti: „ nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke az, aki 

beszél általatok?” (Mt 10,20). Raniero Cantalamessa atya a következő három 

dologban véli megtalálni erre a kérdésre a feleletet. Először is – mondja –  

imádkozni kell, hiszen a Lélek akkor szállt le az apostolokra, amikor 

állhatatosak és egyetértők voltak az imádságban. Jézus maga is 

hangsúlyozza, hogy az Atya megadja a Szentlelket „azoknak, akik kérik 

tőle” (Lk 11,13). Egy másik fontos eszköz az engedelmesség, amikor is 

alávetjük magunkat Isten akaratának. Isten ugyanis azoknak adja a 

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


Szentlelket, „akik engedelmeskednek neki” (ApCsel 5,32). Végül pedig 

Raniero atya aláhúzza a szeretet fontosságát azok iránt, akikhez küldetést 

kapunk az örömhír hirdetésére. Isten szeretetből beszél, és nem lehet az 

emberszerető Isten szavait haragos, gyűlölködő lélekkel közvetíteni. Az 

elkövetkező napokban figyeljünk a Lélek indításaira, hogy kit szeretné, hogy 

megszólítsunk az evangélium üzenetével, és kérjük a segítségét, hogy a 

megfelelő pillanatban tudjuk kimondani az odaillő szavakat. 

Ferenc pápa Apai szívvel kezdetű apostoli levele Szent Józsefről (1. rész) 

 Apai szívvel: így szerette József Jézust, akit mind a négy 

evangéliumban „József fiának” neveznek. A József alakját kiemelő két 

evangélista, Máté és Lukács keveset mondanak, mégis elegendőt ahhoz, 

hogy világossá tegyék, milyen apa is volt ő, és milyen küldetést bízott rá a 

Gondviselés. 

 Tudjuk, hogy egy egyszerű ács volt (vö. Mt 13,55), Mária jegyese 

(vö. Mt 1,18; Lk 1,27); „igaz ember” (Mt 1,19), aki mindig készen állt Isten 

akaratának teljesítésére, mely az Isten által adott törvényben (vö. Lk 

2,22.27.39) és négy alkalommal álomban tárult fel előtte (vö. Mt 1,20; 

2,13.19.22). Egy Názáretből Betlehembe megtett hosszú és fárasztó út végén 

látta megszületni a Messiást egy istállóban, mert máshol „nem volt hely 

számukra” (Lk 2,7). Tanúja volt a pásztorok és a mágusok imádásának (vö. 

Lk 2,8–20; Mt 2,1–12), akik Izrael népét és a pogány népeket képviselték. 

 Volt bátorsága elvállalni Jézus törvényes apaságát, akinek az angyal 

által kinyilatkoztatott nevet adta: „Jézusnak nevezd el, mert ő szabadítja meg 

népét bűneitől” (Mt 1,21). Mint köztudott, az ókori népeknél nevet adni egy 

személynek vagy dolognak azzal a szándékkal történt, hogy az adott személy 

vagy dolog az illetőhöz tartozzon, ahogy Ádám is tette a Teremtés 

könyvének elbeszélésében (vö. Ter 2,19–20). 

 Negyven nappal Jézus születése után édesanyjával együtt József 

felajánlotta a gyermeket az Úrnak a templomban, és meglepetten hallgatta 

Simeon Jézusra és Máriára vonatkozó jóslatát (vö. Lk 2,22–35). Hogy 

megvédje Jézust Heródestől, idegenként Egyiptomban tartózkodott (vö. Mt 

2,13–18). Hazájába visszatérve a kicsiny és ismeretlen galileai falunak, 

Názáretnek rejtekében élt – ahonnan, azt mondták, „nem támad próféta”, és 

„semmi jó sem jöhet” (vö. Jn 7,52; 1,46) –, távol Betlehemtől, szülővárosától 

és Jeruzsálemtől, ahol a templom állt. Amikor pedig – konkrétan egy 

jeruzsálemi zarándoklat során – elveszítették a tizenkét éves Jézust, ő és 

Mária aggódva keresték, és a templomban találták meg, miközben ő a 

törvénytudókkal vitatkozott (vö. Lk 2,41–50). 

 Mária, Isten anyja után egyetlen szent sem foglal el annyi helyet a 

pápai megnyilatkozásokban, mint József, az ő férje. Elődjeim elmélyítették 

az evangéliumok által közölt néhány adatban rejlő üzenetet, hogy jobban 

kiemeljék az üdvtörténelemben betöltött központi szerepét: Boldog IX. Piusz 

„a Katolikus Egyház védőszentjévé” nyilvánította; Tiszteletreméltó XII. 

Piusz a „munkások védelmezőjeként” állította a hívők elé; Szent II. János Pál 

pedig „a Megváltó őrzőjeként” mutatta be. Az emberek „a jó halál 

kiesdőjeként” szólítgatják imájukban. 

 Ezért, mivel százötven év telt el azóta, hogy Boldog IX. Piusz 1870. 

december 8-án a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította, azt 

szeretném – amint Jézus mondja –, hogy „a száj kifejezze azt, amivel 

csordultig van a szív” (vö. Mt 12,34), hogy megosszam veletek néhány 

személyes gondolatomat erről a rendkívüli személyiségről, aki oly közel áll 

mindnyájunk emberi állapotához. 

 E vágyam a világjárványnak ezekben a hónapjaiban érlelődött meg, 

amikor a minket sújtó válság közepette azt tapasztaljuk, hogy életünket olyan 

– legtöbbször elfeledett – hétköznapi emberek szövik egybe és tartják fenn, 

akik soha nem jelennek meg az újságok és magazinok címlapjain, sem a 

legújabb show-műsorok látványos kifutóin, ám napjainkban mégis 

kétségkívül ők írják történelmünk döntő fontosságú lapjait: az orvosok, az 

ápolók, a bevásárlóközpontok dolgozói, a takarítók, a gondozók, a szállítók, 

a rendfenntartók, az önkéntesek, a papok, a szerzetesek és még soknak 

mások, akik megértették, hogy senki sem menekülhet meg egyedül. […] 

Hány ember van, aki minden áldott nap türelmet gyakorol és reménységet 

sugároz, aki figyel arra, hogy ne pánikot keltsen, hanem a közös 

felelősségvállalásra figyelmeztessen? Hány apa, anya, nagypapa, nagymama 

és tanár mutatja meg apró, mindennapi mozdulatokkal gyermekeinknek, 

hogy miként nézzenek szembe ezzel a válsággal s jussanak túl rajta: 

újragondolva szokásainkat, felemelve tekintetünket és buzgóbban 

imádkozva? Hányan imádkoznak, tesznek felajánlást és járnak közben 

mindannyiunk javára?” Szent Józsefben mindenki megtalálhatja az 

észrevétlenül maradó embert, a mindennapi jelenlétében diszkrét és rejtett 

embert, a közbenjárót, a támogatót és a vezetőt a nehéz időkben. Szent 

József emlékeztet bennünket arra, hogy mindazok, akik látszólag rejtve vagy 

a „második vonalban” vannak, páratlan főszereplői az üdvösség történetének. 

Mindegyikük megérdemli az elismerést és a hálát. 


