
Hirdetések: 

1. Hétfőn 3-kor bibliakör, szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis lesz. 

2. A héten újraindulnak a plébániai ifjúsági csoportok: kedd délután 3-kor 

Szent László fiúkör, péntek délután 3-kor Szent Teréz lánykör, este 6-tól 

pedig Nagyifi lesz. Vasárnap reggel 9-kor ministráns foglalkozást tartunk. 

3. Csütörtökön Urunk megjelenésének főünnepe lesz, ami parancsolt 

ünnep. Reggel 8-kor és este 6-kor mondunk misét a Templomban.  

4. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be 

szentmisét a Templomban. Este 5-től szentségimádásra hívjuk a kedves 

híveket. Az imaóra elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-

tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét.  

5. Szombaton pótoljuk az elsőszombati rózsafüzérezést, ami január 1-je 

miatt elmaradt. Este fél 6-ra várjuk a Templomban azokat, akik szeretnének 

bekapcsolódni az imába a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az 

egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.  

6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Jézus Szent Nevére emlékezünk, 

csütörtökön, mint már hirdettük Vízkereszt főünnepe lesz. Jövő vasárnap 

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe, amivel véget ér a karácsonyi idő.  

7. Az imaapostolság januári imaszándéka az igazi testvériségért: 

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést 

szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el 

jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan 

testvérek vagyunk. 

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

Karol Wojtyla még krakkói érsekként érkezett Rómába a konklávéra. Ekkor 

egy idős bíboros fordult hozzá, és rosszallását fejezte ki: - Eminenciás uram, 

azt hallottam, hogy a hegyeket járja és síel, kerékpározik és úszik. Gondolja, 

hogy mindez illik egy egyházi fejedelem méltóságához? Mire Wojtyla: - Ön 

tudja, hogy Lengyelországban a bíborosok fele űzi ezeket a sportokat? Tudni 

kell, hogy ebben az időben mindössze két bíborosa volt Lengyelországnak. 

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk.  

 „Mindig nagy hasznunkra van, ha rágondolunk arra a jó Barátra, aki 

bensőnkben lakik. (…) Az egész baj abból származik, hogy nem értjük meg, 

mily közel van hozzánk. Azt hisszük, messze van és pedig messze fönt az 

égben s ott keressük. Pedig az ég Ura és vele az egész mennyország 

mibennünk van.” Avilai Szent Teréz ezen gondolatai rámutatnak Isten 

radikális szeretetére, amiről Szent János evangélista is hirdet, amikor azt írja, 

hogy „az Ige testté lett, és közöttünk élt.” (Jn 1,14) Az örök Isten meg akarta 

osztani velünk szentháromságos boldog életét. Annyira vágyott erre, hogy 

nem bírta kivárni ennek a világnak a végét, hanem elénk sietett, belépett az 

emberi történelembe, megtestesült, és így eggyé vált velünk. Megmaradt 

valóságos Istennek, miközben valóságos emberré vált. Osztozott az 

életünkben, örömeinkben, bánatainkban, még a halál megtapasztalásában is. 

Velünk élt, hogy aztán Szentlelkét kiárasztva bennünk élhessen. „Örök-új 

Szépség, jaj, későn kezdtelek szeretni! Bennem voltál, én meg kívüled! Künn 

kerestelek, s torz mivoltommal belerohantam ékes teremtett világodba. Velem 

voltál, s én nem voltam veled” -  írja Szent Ágoston a Vallomásaiban. 

Ágoston szomjazta a teljes Igazságot, vágyott a tökéletes Szeretetre. Kereste 

azt a művészetben és a bölcseletben, futott utána a manicheista tanokban. 

Bejárta érte a fél világot Karthágótól Milánóig, míg végül rátalált az igaz 
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Istenre, aki vele volt mindvégig. Karácsony ünnepe hirdeti: megszületett 

Emmánuel, velünk az Isten. Az Úr szeretné és engedi, hogy mi is rátaláljunk! 

A Ceglédi Szent Kereszt Karitász tevékenysége 2021-ben 

A Szent Kereszt Karitász nem egy segélyszervezet a sok közül, 

hanem azért van, hogy megvalósítsuk az Egyház tanítását, amelyre a 

keresztségben küldetést kaptunk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával 

hirdessük. A karitász a ceglédi plébánia élő közössége, melynek tagjai 

önkéntes tevékenységüket azzal a meggyőződéssel végzik, hogy mi 

eszközök vagyunk Jézus tervében, aki azt mondta: „szegények mindig 

lesznek veletek.” Nemcsak anyagiakban szegények, hanem lelkileg 

rászorulók is.  

Tevékenységük lényege, hogy szeretettel vegyük körül azokat, akik 

testi vagy lelki ínséget szenvednek. Közel kettőszáz családot segítünk, 

anyagi vagy lelki támogatásunkban. Nagyrészt a hívek adományából tudunk 

vásárolni alapvető élelmiszereket, amit havonta osztunk szét közöttük. 

Természetesen nem az összes rászoruló családnak tudunk csomagot adni, 

korlátozott anyagi lehetőségeink miatt minden hónapban. Ez havi hatvan 

csomagot jelent. A segítésnek egy fontos mozzanata, hogy a leginkább 

rászorulóknak segítünk alapvető gyógyszereik kiváltásában is. 

A karitász segítségével három család a nyár folyamán egy hosszú 

hétvégét tölthetett a balatoni Erzsébet táborban. Augusztusban tanszereket, 

iskolatáskákat gyűjtöttünk, amivel meg tudtuk könnyíteni néhány gyermek 

iskolakezdését. Egy beteg kisfiú (Zente) műtétéhez közel 60000 Ft gyűlt 

össze a felajánlásokból, amivel sikerült az országos gyűjtéshez 

hozzájárulnunk. Ezen kívül minden kedden 9 és 10 óra között ruhaosztást 

végzünk, szintén a hívek által felajánlott használati tárgyakból és 

ruhaneműből. 

Úgy gondoljuk, hogy mindez megkönnyíti a családok mindennapi 

életét. Sokszor egy jó szó, egy mosoly, egy rövid ráfigyelő meghallgatás és 

beszélgetés is sokat segíthet. Akik ezt a munkát szeretnék segíteni, anyagi 

hozzájárulásukat a karitász perselybe helyezhetik el. A ceglédi csoport 

elismerését jelzi, hogy a váci egyházmegyéből a három Caritas Hungarica, 

országos kitüntetésének egyike Dr. Pipicz Imre, karitász csoportunk egyik 

tagja, aki október 9-én Budapesten a Magyar Szentek templomában Spányi 

Antal püspöktől vehette át ezt a kitüntetést. 

A Karitász bevétele 2021-ben  

Plébániáról havi 50.000 forintot kaptunk, összesen 600.000 forintot. 

Adományokból befolyt 259.745 forint, a Karitász perselyből 121.360 forint 

(ebbe beleszámoltuk a könyvvásárlásból befolyt adományokat is). Cegléd 

Város Önkormányzata 200.000 forint támogatást adott. Az összes bevétel 

1.181.105 forint volt. Ebből az összegből vásároltunk és osztottunk ki 

havonta alapvető élelmiszereket, váltottunk ki gyógyszereket, fizettünk ki 

elmaradt rezsiköltséget a rászorulóknak. 

Miért tartom fontosnak a roráte miséket – néhány tanúságtétel (1. rész) 

Gyerekkoromban nem voltam sosem roratén, felnőtt koromban 

„fedeztem fel”, és beleszerettem a hangulatába. Nagyon szeretem a 

hangulatát, hogy sötétben indulunk otthonról, majd mire kijövünk a 

templomból, világos van. Aztán megszülettek a gyerekek szépen sorban és 

újra lecsökkent a hajnali miséken való részvételem. Idén viszont történt 

valami. November végén egy kicsoportos összejövetel alkalmával Péter atya 

elmesélte, hogy ő péntekenként mindig böjtöl, és ezt a tettét az 

egyházközösségünkért ajánlja fel. Ezen aztán elgondolkoztam: és én mit 

teszek? Aki ismer, az tudja, hogy az én mumusom a korán kelés. Ez sosem 

volt az erősségem. Ekkor eldöntöttem: én a korán kelésemet fogom 

felajánlani Istennek. Szerencsére ebben találtam partnert is magam mellé: a 

lányaimat, akik mindig elkísérnek reggelente. Azt hiszem, hogy a hangulata 

őket is beszippantotta. (Oroszi Zsuzsi) 

Vallásos, templombajáró családba születtem. A rorátékra minden 

évben reggel 6-kor jártunk. Egyszer a gyóntatóm kérte, hogyha reggel 

felébredek, ne lustálkodjak, hanem azonnal ugorjak ki az ágyból. Ettől 

kezdve minden reggel járok templomba, szentmisére. Vonz az orgonaszó, 

vonzanak a Krisztusváró adventi énekek. Öröm látni a bejövő gyerekeket, a 

kedves ismerősöket. Ott ülök a könyvszekrénynél és a szememmel intek, 

hogy örülök, ha jöttök, együtt várjuk Krisztus eljövetelét, amikor magunkhoz 

vesszük őt a szentáldozásban. (Varga Edit) 


