
Hirdetések 

1. Részlet Püspök atya legújabb rendelkezéséből: „Bár a járványügyi adatok 

kedvezőnek mutatkoznak, a vasárnapi szentmisén való részvétel 

kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében továbbra 

is fenntartom. Aki nem tud személyesen részt venni a vasárnapi szentmisén, 

az továbbra is szentelje meg a vasárnapot imával, Szentírás-olvasással, 

szentmise online követésével. Ahol nagyobb nehézség nélkül megoldható, 

továbbra is legyen online miseközvetítés. Buzdítom ugyanakkor a 

betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a 

szentmiséken személyesen vegyenek részt. (A rendelet teljes szövege 

megtalálható a plébánia honlapján.) 

2. Ma van Urunk mennybemenetelének főünnepe, ami a Csemői templom 

búcsújának napja!  

3. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: hétfőn délután fél 5-kor 

nyugdíjas klub, este 6-kor Biblia kör. Kedden délután 3-kor Szent László 

fiúkör. Szerdán este háromnegyed 8-kor jegyeskurzus. Pénteken délután 3-

kor Szent Teréz lánykör. Vasárnap 9-kor ministráns foglalkozás. 

4. Pénteken este 6-kor ifjúsági misét tartunk a Templomban, amire 

szeretettel hívjuk a plébánia fiataljait, elsősorban a 13-25 éves korosztályt. A 

szentmisét még májusban élőben közvetíti a Mária Rádió.  

5. Ugyancsak pénteken este 9 és 10 óra között Szentlélek váró, pünkösdi 

virrasztást szervezünk a Temlomban. A szentóra keretében közösen 

végezzük a zsolozsmát, azt követően pedig csendes szentségimádást tartunk. 

Aki szeretne részt venni az alkalmon, de szüksége lenne szállításra, kérjük 

jelezze azt a sekrestyében legkésőbb szerdáig.  

6. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk 

elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. 

Szombatonként este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a litániát a 

Templomban. 

7. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Boldog Scheffler János vértanú, 

kedden Szent I. János pápa, csütörtökön Sienai Szent Bernardin áldozópap, 

pénteken Magellán Szent Kristóf vértanú és társai, szombaton pedig Casciai 

Szent Rita emléknapja lesz. Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap. 

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 

TANÍTVÁNY 

A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI                  

KATOLIKUSOK HETI ÉRTESÍTŐJE 

2021. május 16. XIV. évf. 16. szám 

CEGLÉD RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

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

Számlaszám: BB 10103812-08250137-00000000 

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

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

URUNK MENNYBEMENETELE 

A válaszos zsoltár válasza: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe 

emelkedett harsonaszóval. 

 Don Bosco azt akarta, hogy intézeteire mindig a vidámság legyen a 

jellemző. Ezért úgy rendelkezett, hogy az ott élő fiúk minden hónapban 

komolyan gondolkozzanak el a halálról. Ennél a „Jó halálra való 

felkészülésnél” az élet utolsó napjáról és az utolsó ítéletről elmélkedtek, 

majd úgy járultak szentgyónáshoz, mintha az lett volna életük utolsó 

gyónása. Don Bosco elképzelése elsőre ijesztőnek tűnhet, de ő nem 

ráijeszteni akart a fiatalokra. Szentünk véleménye egyszerűen az volt, hogy a 

haláltól csak az fél, aki nincs elkészülve meghalni. Ezért arra bíztatta az 

oratóriumban lakó gyerekeket, hogy havonta rakjanak rendbe mindent, így a 

lelkiismeretük olyan átlátszó lesz, mint a forrásvíz, és a mennyországot 

karnyújtásnyira fogják érezni. Savio Szent Domonkos ebben a lelkületben 

nevelkedett Don Bosco szárnyai alatt. A 15 éves Domonkos halálos ágyán 

azzal a nyugalommal készült az előtte álló „hosszú útra”, mint aki bizonyos 

afelől, hogy az Úr Jézus mellette áll. Szülei elimádkozták vele a jó halál 

kegyelméért szóló imát. Miután Domonkos végighallgatta az ima szövegét, 

ránézett apukájára és ezt mondta: „Édesapám, éppen ezután vágyom. 

Mindörökre dicsőíteni akarom az Urat!” Majd elszenderült. A mai ünnep 

emlékeztessen minket arra, hogy célunk a mennyország! És igyekezzünk úgy 

élni, hogy minket se érjen felkészületlenül az utolsó óra. 
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A Loretói litánia 

Uram, irgalmazz nekünk! x2 – Krisztus, kegyelmezz nekünk! x2 – Uram, 

irgalmazz nekünk! x2 – Krisztus, hallgass minket! x2– Krisztus hallgass meg 

minket! x2 – Mennybéli Atyaisten! – Megváltó Fiúisten! – Szentlélek 

Úristen! – Szentháromság egy Isten! – Irgalmazz nekünk!  

Szentséges Szűz Mária – Istennek szent anyja – Szüzek szent Szüze – 

Krisztusnak szent anyja – Isteni kegyelem anyja – Tisztaságos anya – 

Szeplőtelen Szűzanya – Sérelem nélkül való anya – Szűz virág szent anyja – 

Szeretetreméltó anya – Csodálatos anya – Jótanács anyja – Teremtőnk anyja 

– Üdvözítőnk anyja – Nagyokosságú Szűz – Tisztelendő Szűz – Dicsérendő 

Szűz – Nagyhatalmú Szűz – Irgalmas Szűz – Hűséges Szűz – Igazság tükre – 

Bölcsesség széke – Örömünk oka – Lelki edény – Tiszteletes edény – 

Ájtatosság jeles edénye – Titkos értelmű rózsa – Dávid király tornya – 

Elefántcsont torony – Mária aranyház – Frigynek szekrénye – Mennyország 

ajtaja – Hajnali csillag – Betegek gyógyítója – Bűnösök menedéke – 

Szomorúak vigasztalója – Keresztények segítsége – Magyarország 

oltalmazója – Angyalok királynéja – Pátriárkák királynéja – Próféták 

királynéja – Apostolok királynéja – Vértanúk királynéja – Hitvallók 

királynéja – Szüzek királynéja – Minden szentek királynéja – Áteredő bűn 

nélkül fogantatott királyné – Mennybe felvett királyné – Szentolvasó 

királynéja – Béke királynéja – Magyarok nagyasszonya – Könyörögj 

érettünk! 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk! 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket! 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk! 

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! – Hogy méltók lehessünk 

Krisztus ígéreteire! 

Könyörögjünk! Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki 

jólétnek örvendhessünk és a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz 

Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, 

és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus a mi Urunk által. Ámen 

Színező a Szent József-évre 

A Szentatya 2020. december 8-án meghirdette a Szent József-évet, 

amely idén december 8-áig tart. Ezzel közbenjáróként és példaként állítja 

elénk Mária jegyesét, Jézus nevelőapját, a katolikus Egyház védőszentjét. A 

szentévhez kapcsolódóan hétről-hétre egy színezőt osztunk meg veletek a 

Tanítványban, amely Szent József erényeit mutatja be nekünk. Ferenc pápa 

Józsefet „engedelmes apának” hívja. Amikor az angyal megjelent neki 

álmában, „megparancsolta Józsefnek: »Kelj fel, fogd a gyermeket és anyját, 

és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes 

halálra fogja kerestetni a gyermeket!« (Mt 2,13). József nem habozott 

engedelmeskedni, anélkül, hogy kérdéseket tett volna fel a nehézségekről, 

melyekkel szembe kell néznie: »Ő pedig felkelt, fogta a gyermeket és anyját 

még éjnek idején, és elment Egyiptomba, és ott maradt Heródes haláláig« 

(Mt 2,14–15). Szemléljük ezen a héten József engedelmességét. 
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