
Hirdetések: 

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

misét mondunk a Templomban. Az adventi hétvégéken gyónási lehetőséget 

biztosítunk a Templomban: szombatonként és vasárnaponként este fél 6-tól. 

Ahhoz, hogy be tudjuk fogadni karácsony ünnepével járó kegyelmeket, 

fontos, hogy már most, az adventi időben helyet készítsünk szívünkben 

Krisztus számára. Lelkiismeretvizsgálatot tartva gondoljuk át, milyen 

elhatározásra hív minket Isten ebben az adventi időben! 

Adventben nem fogunk tartani külön lelkinapot az egyházközség számára. 

Arra viszont mindenkit buzdítunk, hogy vegyen részt a hajnali miséken. A 

homíliák keretében elhangzó „lelkigyakorlatos beszédek” segíthetnek abban, 

hogy az adventi készületünk Krisztushoz méltó készület legyen. 

2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis lesz. 

3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Miklós püspökre, kedden Szent 

Ambrus egyháztanítóra emlékezünk. Szerdán a Boldogságos Szűz Mária 

Szeplőtelen Fogantatásának főünnepe lesz.  

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

idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen 

a plébániai hivatalban, vagy banki átutalással a Tanítvány fejlécén megadott 

Budapest Bank számlaszámra. 

5. Az imaapostolság decemberi imaszándáka: Imádkozzunk a hitoktatókért, 

akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan 

tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla. 

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

 – Kisfiú, miért sírsz? – Mert nem emlékszem, mit mondott az apukám: 

„Csaba hozz egy pár gyulait” vagy „Gyula, hozz egy pár csabait”, és ha 

elrontom, nagyon meg fog verni. – Ne aggódj, ezen könnyen segíthetünk! Mi 

a neved? – Pistike! 

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

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. december 5. XIV. évf. 36. 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 

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

ADVENT 2. VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért 

szívből ujjongunk.  

 Az adventi gyertyát gazdag jelentéstartalommal ruházta fel a népi 

vallásosság. Jelképezik az isteni erényeket – hit, remény, szeretet – és az 

örömet. Szimbolizálják azonban az üdvtörténet néhány kiemelkedő alakját – 

mint például Keresztelő Szent Jánost –, akiknek meghatározó szerepük volt a 

megváltás művében. A mai evangélium elénk tárja a Keresztelő alakját, mint 

az Úr útjának előkészítőjét. Személyében – hosszú idő után –próféta támadt 

Izrael számára, aki képes volt a megújulásra várók nagy tömegeket 

mobilizálni. Isteni szikra volt ő, aki tűzbe hozta az elnyomott, kétségbeejtő 

sorsú embereket. „Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! A 

völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen 

egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá” – hirdette nagy elánnal (Lk 3,4-

5). Ha egy település vagy egy ország szeretne légiforgalmat bonyolítani, 

szüksége van alkalmas reptérre, ahol fel- és leszállhatnak a repülőgépek. Ha 

szeretnénk, hogy Isten Lelke leszálljon ránk, szükséges nekünk is 

előkészíteni az alkalmas „leszállópályát” számára. Az, hogy nálunk landol-e 

aztán a Szentlélek, az a szuverén Isten döntésén múlik. A mi részünkről 

annyit tehetünk ennek érdekében, hogy előkészítjük a terepet az esetleges 

érkezésére. Az adventi idő készületi idő, előkészítjük magunkat annak az 

ajándéknak a befogadására, amit Isten akar adni számunkra Krisztusban. Mit 
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teszünk annak érdekében, hogy felkészülten ünnepelhessük Krisztus 

születését? 

10+1 tipp az adventi készülethez (1. rész) 

Furcsa mód, folyamatosan panaszkodunk amiatt, hogy milyen 

gyorsan repül az idő, de egy hónapon keresztül rohanunk azért, hogy 

elérjünk az ünnepi időszakhoz. A tennivalók hosszú listája általában több 

stresszt és szenvedést okoz, mint örömöt. Szerencsére az adventi liturgikus 

időszak meg tudja menteni a karácsonyt. Az advent egy olyan időszak, 

amikor visszaléphetünk a mozgalmas mindennapokból, lelassíthatunk kicsit 

és elgondolkodhatunk a megtestesülés misztériumáról. Az advent egy új 

liturgikus év kezdetét is jelzi az egyházban, amely lendületet ad a 

karácsonyhoz vezető hetekben. Ebben az új kezdetben az örömünk, 

reményünk, hitünk és szeretetünk megújítását célozzuk meg. Néhány 

módszer az adventi készületre: 

1. Készítsd fel a szívedet! Kezd a felkészülést imádsággal. Ajánld fel 

szívedet, mint lakóhelyet a Szent család számára. Kérd meg Jézust, Józsefet 

és Máriát, hogy segítsen megélni az adventet, mint egy felkészülési 

időszakot, amíg várunk Jézus születésére. 

2. Tudj meg minél többet az Adventről! Fontos megtanulni, hogy miért 

ünnepeljük a különböző időszakokat az egyházban. 

3. Készíts egy akciótervet! Még néhány nap van az advent kezdete előtt. 

Készíts egy listát azokról a dolgokról, amelyeket még karácsony előtt el kell 

végezned. Nézd meg mi az, amit ebből még novemberben meg tudsz 

valósítani, például: a karácsonyi bevásárlólista megírása, ajándékok 

vásárlása, otthoni dekoráció stb. Ez felszabadíthat időt az adventben és 

segíthet elkerülni az olyan zavaró dolgokat, mint például a forgalmas 

bevásárlóközpontok, amelyek nem csak az idődet, de az adventi várakozás 

örömét is elrabolhatják. 

4. Készíts magadnak egy imahelyet! Nem kell itt semmi nagy dologra 

gondolni. Csak egy adventi koszorúra van szükséged. Vagy ha a 

költségvetésed korlátozott, akkor elég három lila gyertyát és egy rózsaszínűt 

venni, hogy azokat gyújtsd meg az adventi hetek alatt. Vagy felállíthatsz egy 

kis betlehemet, ahol a gyermek Jézus majd karácsonykor kerül a jászolba.  

5. Készíts adventi kalendáriumot! Számolj vissza karácsonyig egy olyan 

különleges adventi kalendáriummal, amely bibliai idézeteket tartalmaz a 

reményről, a hitről és a szeretetről. Ezt kiegészítheted a kedvesség 

véletlenszerű cselekedeteivel. Elvégre mindig jobb adni, mint kapni.  

6. Kevés az időd? Nézz körül online… Nincs időd elkészíteni a saját adventi 

kalendáriumodat? Online is találhatsz neked megfelelőt. (Forrás: 

777blog.hu) 

Mit csináljak a szentségimádás ideje alatt? (2. rész) 

Hallgass oda minden szóra, amit mondasz vagy olvasol! Nem a 

mennyiség fontos, hanem az, hogy a szíved ráhangolódjon az Istennel való 

párbeszédre. Engedd, hogy megszólítson Isten Igéje. Válassz egy rövid 

szentírási szakaszt (zsoltárverset, evangéliumi részt), ízlelgesd és ismételd, 

engedd, hogy visszhangozzék benned. Aktuális élethelyzetedhez illő rövid 

imával is fordulhatsz az Úr felé. Ismételgesd magadban, lassan, gyengéden, 

addig, amíg egészen a te imáddá, a te sóhajoddá, a te szívdobbanásoddá nem 

válik: „Uram Jézus, Isten Fia, könyörülj rajtam!”; „Jézus Szíve, bízom 

benned!”; „Atyám, a te kezedbe helyezem magam.”; „Jézusom, a tiéd 

vagyok.”; „Jézus, szeretlek.”; Jézus, bízom benned!”; „Jézus Krisztus”; 

„Jézus”….  

Jézus jelen van számodra. Fogadd be a fényt, ami az Ő jelenlétéből 

sugárzik rád. A napsütés megolvasztja a jeget, világossá teszi a sötétséget, 

előcsalogatja a rügyeket. Ha megnyílsz előtte, Jézus jelenléte ugyanígy fogja 

átjárni és felmelegíteni a szívedet az élet és a szeretet hatalmával.  

Ha fáradt vagy, és gondolataid hulláma újra elsodor. Ne aggódj, és 

légy kitartó! Ahogy észreveszed, hogy elkalandoztál – a teljesítmény 

kényszere nélkül –, gyengéden és békében térj vissza a jelenlétbe. Tekints 

újra Jézusra, ismételd a rövid fohászod.  (Forrás: NEKed! – Veled!) 

Közösen végzett szentségimádásra rendszeres lehetőség nyílik 

egyházközségünkben. Keddenként a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában 

este fél 6-tól 6-ig, szerdánként a Templomban reggel fél 8-tól 8-ig, első 

péntekenként pedig a Templomban este 5-től 6-ig. A Templom napközben 

nyitva van, szabadon be lehet menni az előcsarnok részébe szentséglátogatást 

végezni. Jézus jelen van a szentségházban, és tárt karokkal vár minket! 


