
Hirdetések: 

1. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi 

házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen 

csoport találkozik a plébánián.  

Az ökumenikus imahét összejövetelei miatt a héten elmarad a szerda esti 

felnőtt katekézis és a kedd esti szentségimádás (a Magyarok Nagyasszonya 

Kápolnában). 

2. Ma kezdődik az ökumenikus imahét. A 2023. évi ökumenikus imahét 

témáját – amely a következő: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek 

az igazságra” – az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak 

Tanácsa által kijelölt keresztények csoportja választotta és dolgozta ki. A 

részletes program megtalálható a Tanítványban és a hirdetőtáblán. 

Pénteken mi leszünk az imaösszejövetel házigazdái. Ezen az estén 

párhuzamosan fog futni a felnőtt és az ifjúsági összejövetel. A felnőtteket a 

katolikus iskola ebédlőjébe várjuk, a fiatalokat az Eötvös téri közösségi 

házba. Akik tehetik, hozzanak egy tál süteményt, és háromnegyed 6-ra adják 

be az ebédlőbe, illetve a közösségi házba. 

3. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Antal apátra emlékezünk. 

Szerdán Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe, pénteken Boldog Özséb 

áldozópap, szombaton Szent Ágnes vértanú emléknapja lesz. Jövő vasárnap 

ünnepeljük Isten Igéjének vasárnapját. 

4. Jegyeskurzust hirdetünk azok számára, akik az idei évben szeretnének 

szentségi házasságot kötni. A jegyeskurzus február 1-jén, szerdán este 

háromnegyed 8-kor kezdődik a plébánián. Figyelmeztessük erre 

ismerőseinket! 

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

hivatalban név, cím és telefonszám megadásával! 

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

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

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 

9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 

17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00. 

TANÍTVÁNY 

A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI                  

KATOLIKUSOK HETI ÉRTESÍTŐJE 

2023. január 15. XVI. évf. 3. szám 

CEGLÉD RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

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

Számlaszám: MKB 10103812-08250137-00000000 

http://www.cegledplebania.hu        szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu 
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ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit 

kívánsz. 

 Avilai Szent Teréz megfogalmazásában az alázat nem más, mint az 

igazságban járás. Hogy ezt mit takar, azt a mai evangéliumi szakasz jól 

megvilágítja. Keresztelő Jánosról sokan azt hitték, hogy ő a Messiás, János 

azonban egyértelművé tette, hogy nem ő az, akire várnak: ő csak előfutára 

Izrael reményének. És ezzel az igazságot mondta ki. Magától értetődőnek 

tűnik, mégsem az. János alázatos volt. Emlékszem, hogy az egyik 

osztálytársam már elsős gimnazistaként dobogós helyen végzett az Irinyi 

János középiskolai kémiaversenyen. Mindenki ígéretes jövőt jósolt neki, de 

pont az ellentéte történt. A korai sikert nem tudta feldolgozni, azt hitte, nem 

kell többet tanulnia, úgyis tudni fogja. Elkényelmesedett, és többet nem is ért 

el jó eredményeket kémiából. A siker, az elismertség minket is elvakíthat, 

fejünkbe szállhat a dicsőség, és innen már csak egy lépés, hogy többnek 

tartsuk magunkat, mint akik vagyunk, azaz: gőgössé váljunk. Sajnos naponta 

olvasunk arról, hogy sztárok és celebek sem tudják sokszor kezelni a 

népszerűséget: miközben sütkéreznek a rivaldafényben, magánéletük 

tragikus irányt vesz, alkohol- és kábítószerfüggőkké válnak, falják az 

élettársakat, esztelenül szórják a pénzt. Mekkora szükség van az alázatra, 

ami megtart minket az igazságban. Kérjük az Urat, hogy tegyen minket 

alázatossá, hogy belássuk, hogy nem kell és nem is szabad istent játszanunk. 

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


A Szent Kereszt Karitász éves beszámolója a 2022. évről 

A Ceglédi Szent Kereszt Karitász a Váci Egyházmegyei Karitász 

része. Olyan szeretetszolgálat, amely a legjobban rászorult embereknek 

igyekszik segíteni. Ez azt is jelenti, hogy a plébánia szerves része, amely a 

munkájával, a hívek segítségével és közreműködésével látja el hivatását. Ez 

a tevékenység nemcsak Cegléd városára szól, hozzánk tartozik Csemő, 

Nyársapát, Törtel, Újszilvás, Budai úti lakótelep is. Nyilvántartottaink száma 

150-180 család körül van. Ez állandóan bővülő létszám. 

Tevékenységünk is sokirányú. A leglátványosabb segítési mód a 

havonta kiosztott alapvető élelmiszerekből összeállított csomagok kiosztása, 

amit nyilvántartottainknak kb. egyharmadának tudunk biztosítani. Ezért 

nagyon meg kell fontolnunk, hogy csak a leginkább rászorulók kapjanak 

csomagot. A jelenlegi gazdasági körülmények miatt csak korlátozott 

mennyiségű élelmiszert tudunk vásárolni. Természetesen jó lenne, ha minden 

rászorulónak minden alkalommal adni tudnánk. 

A másik fontos terület, ahol segítségünkkel a krónikus betegségben 

szenvedők gyógyszereit ki tudjuk váltani. Sajnos, hogy itt is csak a 

legindokoltabb esetekben tudunk segíteni korlátozott anyagi lehetőségeink 

miatt. 

 Segítségünk kiterjed a felajánlott, használt ruhaneműk, háztartási 

felszerelések és egyéb használati tárgyak adásában is. Bizonyos esetekben 

csak közvetítő szerepet töltünk be, mint pl. a bútorok elszállítása esetében, 

Nagyon indokolt esetben az elmaradt rezsiköltségek kifizetésében is 

tudunk segítséget nyújtani legtöbbször az Egyházmegyei Karitász 

segítségével. 

Az embereknek azonban nemcsak testi igényeik vannak, hanem 

lelkiek is. Ezt a területet is nagyon fontosnak tartjuk, mert az ember nemcsak 

test, hanem lélek is. Lehetőségeinkhez és képességeinkhez mérten ezen a 

területen is igyekszünk segíteni. 

A személyes kapcsolat építését nagyon fontosnak tartjuk, ezért a 

nyilvántartottakat igyekszünk a családlátogatások alkalmából jobban 

megismerni. A betegek rendszeres látogatása is olyan terület, amit fontosnak 

tartunk, nemcsak saját otthonukban, hanem intézményben élők esetében is. 

Ezért rendszeresen felkeressük a Geronto-Med szociális otthonban élőket, 

ahol lelki programok segítségével és személyes beszélgetésekkel igyekszünk 

felüdülést nyújtani számukra. 

Ide tartozik még az a lelki nap is, amelyet hajléktalanoknak és a 

segítetteknek tartottunk. Ennek keretében a szentírási részről való 

elmélkedést követően kiscsoportos beszélgetés keretében őszintén 

megnyíltak és szívesen beszéltek életükről. Ezután vendégül láttuk őket egy 

tál étellel és a híek által felajánlott süteményekkel. Nagyon jól érezték 

magukat, ami azt is jelenti, hogy ez olyan esemény, amelyet többször kell 

megismételnünk. 

Az egyházközséghez való szoros kapcsolatra és együttműködésre 

utaló esemény volt a Karitász által szervezett zarándoklat, amelyet 

Tiszagyendára, a Tisza-tóhoz szerveztünk, ahol a Karitász tagokon kívül az 

egyházközséghez tartozók is részt vettek, ami jó hangulatú és élményekben 

gazdag volt. Ezt a továbbiakban is igyekszünk folytatni.  

 Az anyagi hátteret az egyházközségtől kapott havi 50.000 Ft, 

valamint a Karitász perselybe és nagylelkű adományozók által nyújtott 

pénzből igyekeztünk biztosítani. Ezért nagy szeretettel kérjük a további 

anyagi segítségüket, amellyel lehetővé teszik, hogy a továbbiakban is helyt 

tudjunk állni a szegények megsegítésében. A Jóisten áldja meg a nagylelkű 

adakozókat, hogy ezáltal nyilvánvaló legyen a Szeretet, amellyel Jézus szeret 

mindannyiunkat. (Dékány Magdolna) 

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

És még pár Chuck Norris vicc: Egyszer reggelire ebédet vacsorázott. ** 

Egyszer eldobott egy kézigránátot és 50 ember meghalt… majd felrobbant a 

gránát. ** Egyszer hazakísért egy hajléktalant. ** Egyszer ütött mellé. Azóta 

kék az ég… ** Megkóstolta a lávát, és azt mondta, hogy sótlan. ** A 

halálnak már volt Chuck Norris közeli élménye. ** A gyerekek benéznek az 

ágy alá, hogy ott van-e a mumus. A mumus benéz az ágy alá, hogy van-e ott 

Chuck Norris. ** Tud egy kézzel tapsolni. ** Meghalt, de már jobban van. 

** Ha fürdik, nem ő lesz vizes, hanem a víz lesz Chuck Norris-os. ** Nem 

fekvőtámaszt csinál, hanem eltolja magától a Földet.  


