
Hirdetések: 

1. Ma van Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. A mai nappal véget ér a 

karácsonyi idő, és megkezdődik az évközi idő. 

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

3. Jövő vasárnap, január 16-án kezdődik az ökumenikus imahét. A 

Krisztus-hívők egységéért szervezett hét anyagát és istentiszteleti rendjét a 

Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Ebben a napkeleti bölcsek 

történetének egy-egy mozzanata jelenik meg az igehallgatók előtt. Az imahét 

mottója: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 

(Mt 2,2) A részletes programról a hirdetőtáblán lehet olvasni. 

4. Azok számára, akik az idei évben szeretnének szentségi házasságot kötni, 

a jegyeskurzus február 3-án, szerdán este háromnegyed 8-kor kezdődik a 

plébánián. Figyelmeztessük erre ismerőseinket! 

5. Akik házszentelést kérnek, jelezzék azt a sekrestyében vagy a plébániai 

hivatalban! 

6. Ferenc pápa meghirdetett egy 2021-től 2023-ig tartó szinodális 

folyamatot, amelynek célja a párbeszéd és a meghallgatás elmélyítése az 

Egyházban. Aki szeretné megosztani gondolatait az Egyház megújulásával 

kapcsolatban –egy konkrét jó gyakorlatot és egy konkrét problémát is 

említve –, írja meg, és adja le a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban. 

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

Néhány vicc az ökumenikus imahétre (1. rész): - Milyen a hallása? - 

Evangélikus vagyok. - Nem a vallása, a hallása! - Ja, az jó! *** - Mit 

mondjak még, kedves testvéreim – szól a szokottnál is hosszabb 

szónoklatában egy pap - Mit mondjak még ezen a hideg téli vasárnapon? - 

Áment! – mondá a székely. *** A repülőgép viharba kerül, ide-oda dobálják 

a légörvények. Az egyik női utas odafordul a szomszédjához, egy paphoz: - 

Atyám! Ön mégiscsak Isten szolgája, nem tudna tenni valamit az 

érdekünkben? - Lányom – mondja a pap – sajnos én a marketing osztályon 

dolgozom, nem a menedzsmentben. 

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

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

A válaszos zsoltár válasza: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki 

békességet!  

 „Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni.” (Lk 

3,16) A „Szentlélekben való keresztelés” többször szerepel az 

Újszövetségben. Keresztelő János az evangéliumokban ezzel a kifejezéssel 

írja le a Messiás működésének a lényegét. Mennybemenetele előtt pedig 

maga Jézus ígéri meg a tanítványoknak, hogy Szentlélekkel fognak 

megkeresztelkedni (vö. ApCsel 1,5). De mire is utal ez a fogalom? Az egyik 

közelmúltbeli egyházi dokumentum szerint „a Szentlélek-keresztség az Atya 

Isten szívünkbe árasztott szeretetének egész életünket átalakító 

megtapasztalása, amelyet Jézus Krisztus uralmának elfogadása által nyerünk 

el. Élővé teszi a keresztség és a bérmálás szentségének kegyelmét, elmélyíti 

az Istennel és a többi kereszténnyel való egységet, felgerjeszti az 

evangelizáció iránti szenvedélyt és karizmákban részesíti a hívőt szolgálata 

és a missziója betöltésére.” Egyfajta pünkösd-élményről van itt szó, aminek 

során a tanítványokat mennyei tűz tölti el, „erőbe öltöznek”, és ezáltal 

képessé válnak a feltámadt Jézusról való tanúságtételre. Ebben a 

megtapasztalásban mi is részesülhetünk, csak kérnünk kell (vö. Lk 11,13).  

Az újév kezdetén ajánljuk fel magunkat a Szentléleknek, engedjük meg Isten 

Lelkének, hogy teljesebben birtokba vegyen minket, és meg fogunk döbbeni, 

hogy ez a lépés milyen gyökeres változásokat indít el életünkben. 
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Istennek hála 2021-ért! Iskolai évértékelő 

 Amikor értékelünk, hajlamosak vagyunk csak a sokszor említett 

eseményeket előhozni (koronavírus, pandémia, járvány, veszteségek), pedig 

minden negatívum magával hoz pozitív, hasznos, az ember számára 

megújulást hozó eseményeket. Így ültem le és gondoltam végig iskolánk 

2021-es évét. 

Hálát adok az elballagott nyolcadikosainkért, akik új helyeken, távol 

egymástól és a szülői háztól, de megállják helyüket és küzdenek álmaikért. 

Hálával tölti el szívemet az, amikor családjaink a keresztény értékeket 

választva, iskolánkba íratják be elsős gyermeküket és 81 elsős csillogó 

szeme indította el tanévünket. Természetesen a közel 600 gyermek jelenléti 

oktatása a legnagyobb ajándék, amit csak az utóbbi években kezdtünk 

megérteni, de nincs annál jobb dolog, mint meghallani a hangot, látni a 

mosolyt, érteni a pillantást és megfogni a biztatásra váró kezet. Hálát adok 

pedagógusainkért, akik napról-napra képesek a megújulásra mind 

módszerekben, mind lélekben és fizikai erőnlétben. Legyőztük az 

akadályokat, de látjuk, hogy sok még a tennivalónk. Erőnket megfeszítve, a 

gyerekektől lelkesülve pótoljuk a hiányosságokat, fejlesztünk, korrepetálunk 

és tehetséget gondozunk. Köszönjük Atyánk, hogy adsz feladatokat, hogy 

megláttatod hiányosságainkat és segítesz, hogy szebbé és jobbá tegyük a 

ránk bízottak életét! 

Hálát adok új pedagógusainkért, akikkel színesebb és gazdagabb lett 

iskolánk. Köszönet nyugdíjasainkért, akik 40 éven keresztül adtak tudást, 

lelket és szolgálatot. Az iskolában minden nap történik valami, de valami 

mindig állandó. Köszönöm a rendet, biztonságot és az egészséges 

környezetet biztosító technikai dolgozók munkáját. Hálát adok a Fenntartó 

támogató gondoskodásáért, ami napról-napra megmutatkozott mind szakmai, 

mind műszaki téren. Ajándék közösségünknek az új óvoda épülete, valamint 

iskolánk folyamatos felújítása (mosdók, ipari mosogató). 

A gyerekek számára legélvezetesebbek azok a foglalkozások, 

amelyek nem kötődnek osztályteremhez, tanítási órákhoz, talán még az 

iskolához sem. A 2021-es év rengeteg élményt hozott diákjainknak: 

versenyek, erdei iskola, nyári táborok, rendezvények és találkozások. A 

hagyományainkat sikerült tovább éltetnünk, megújítanunk, sőt új 

programokkal gazdagodtunk! Igyekeztünk közösségi teret adni 

családjainknak, ahol gyerekek, szülők és pedagógusok találkozhattak és 

beszélgethettek egymással. Az „Októberfeszt” és az „Adventi vásár” 

hangulata százakat hozott iskolánk udvarára. Hálát adok ezekért a 

felejthetetlen délutánokért, ahol gyermek és szülő megismerhette iskolánk 

másik arcát és néhány órára megszűnhetett az embereket szétválasztó 

távolság. 

Hálát adok régi tanítványaink teljesítményéért, hogy az ország és a 

világ megismerhette Ceglédet és iskolánkat. Köszönet Olimpikonjainkért, a 

kitartásukért, az emberségükért és alázatukért! Kérem, segítsd Atyám 

diákjainkat, akik már megmutatták tehetségüket tanulmányi és 

sportversenyeken, hogy céljaikat elérjék és támogasd a keresőket, hogy 

megtalálják útjukat az életben! Hálát adok Péter atyáért és Tamás atyáért, 

akik segítenek a vezetésben, az útkeresésben, a szeretet krisztusi átadásában 

és megélésében, hogy jó pásztora és pásztorai lehessünk iskolánknak, 

gyermekeinknek és közösségünknek. Urunk, Jézus Krisztus! Hálát adok az 

elmúlt 2021-es évért, pedagógusainkért és családjainkért, hogy együtt 

élhettük meg a nehézségeket, az összetartozást, a sikereket és kudarcokat, az 

örömöket és bánatokat. Kérem Szűz Anyánk közbenjárását az elkövetkező 

év minden napjáért, családjaink békéjéért és nyugalmáért! Ámen. 

Miért tartom fontosnak a roráte miséket – néhány tanúságtétel (2. rész) 

Az adventi időszakban minden nap 6:45-kor kezdődtek a roráté, 

vagyis a hajnali szentmisék. Mivel én Tápiószelén élek, nekem nagyon korán 

kellett kelnem ahhoz, hogy időben itt lehessek. Törekedtem arra, hogy szinte 

minden alkalommal eljöjjek, hiszen úgy gondolom, hogy ezek a misék 

családias, meghitt hangulatúak voltak. Hiába volt olyan korán, számomra jó 

érzés volt ministrálni és felolvasni. Öröm volt látni, hogy a Szent Kereszt 

iskola tanulói is gyakran eljöttek és részt vettek a roráté miséken. Eleinte az 

embernek nehéz rávenni magát, hogy felkeljen és meglátogassa Isten házát, 

de aztán boldogan megyünk el a hajnali szentmisékre. Rádöbbentem, ha 

misével kezdem a napot, végig ott lesz velem Isten és az egész napom 

teljesen megváltozik. Az egész hetemet meghatározta az atyák prédikációja 

és sokat elmélkedtem rajtuk. (Pesti Péter Barnabás) 


