
Hirdetések: 

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

találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a 

plébánián.  

Elindul a jegyeskurzus azok számára, akik az idei évben szeretnének 

szentségi házasságot kötni. Az első alkalom szerdán este háromnegyed 8-

kor lesz a plébánián. 

2. Csütörtökön Urunk bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony) 

ünnepe lesz; ez a nap könyörgőnap szerzetesi hivatásokért. Az ünnephez 

kapcsolódóan gyertyaszentelést tartunk a Templomban a reggeli mise 

keretében. Aki szeretné megszenteltetni gyertyáját, kérjük, hozza el a misére.  

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

szentmise a Templomban. Az elsőpénteki szentségimádás elmarad. A mai 

napon lesz beteglátogatás is.  

Ezen a napon emlékezünk Szent Balázs vértanú püspökre. A reggeli és az 

esti szentmisén balázs-áldást osztunk. Aki nem tud jelen lenni, részesülhet 

az áldásban a vasárnapi misén is. 

4. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzér imádságra hívunk 

mindenkit a Templomban este fél 6-ra, amit a Rózsafüzér Társulat fog 

vezetni. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és 

szerzetesi hivatásokért.  

5. Más liturgikus ünnep a héten: kedden Bosco Szent János áldozópapra 

emlékezünk.  

6. A Házasság Hete alkalmából ismét várjuk a szentségi házasságban élő 

párokat a katolikus iskola ebédlőjébe február 14-én este 7-re. Előzetes 

jelentkezés szükséges, feliratkozni a sekrestyében vagy a plébánián lehet! 

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

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.  
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ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP  

A válaszos zsoltár válasza: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a 

mennyek országa. 

Teréz anyáról mondta valaki: „Azon ritka emberek közé tartozott, aki 

beléd látott, és azonnal tudta, hogy ki vagy. Az Anya egészen közel hozott 

saját magamhoz. Csak egy igazi szent tud visszaadni téged saját magadnak.” 

Az életszentség útja – amit a boldogmondások summásan összefoglalnak –  

nem idegenít el minket saját magunktól. Ellenkezőleg: minél inkább szentté 

válunk – azaz: a háromszor Szent Istennel egységben élünk –, annál inkább 

válunk önazonossá is. Hiszen Isten a szívünk mélyén lakozik, és minél 

inkább megismerjük őt és azonosulunk vele, annál inkább megismerjük saját 

magunkat is, és leszünk olyanok, amilyennek Isten álmodott meg minket. 

Van egy sportág, ahol garantáltan nem lehetünk elsők: az, amelyikben 

olyanná akarunk válni, mint a másik, akit csodálunk. És van egy sportág, 

amiben világbajnokok lehetünk: az, amelyikben azzá törekszünk válni, akik 

vagyunk. Ez a feladat látszólag könnyű, valójában kihívással teli. Állandó a 

kísértés, hogy másokat utánozzunk, vagy az elvárásokat kielégítsük; nyomás 

alatt állunk, hogy trendiek legyünk, sőt: saját életünket is megnehezítjük 

azzal, hogy olyan álmokat, ideálokat hajszolunk, amiket sosem érhetünk el. 

Ehelyett jobb lenne szembenézni magunkkal és elfogadni önmagunkat úgy, 

ahogy vagyunk. Jobb lenne Isten tekintete alatt élni, csak az Ő tetszését 

keresni. Minél inkább keressük Őt, annál inkább rátalálunk saját magunkra 
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is. Isten teremtett és váltott meg minket, nélküle teljesen értelmetlen a létünk, 

sosem érthetjük meg létünk misztériumát Isten nélkül. Benne és általa 

azonban rátalálhatunk önmagunkra is. „Aki meg akarja menteni az életét, 

elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja.” (Mt 10,25)  

Tanúságtételek – Betlehemezés 2022. Karácsonya 

Úgy gondoltam, hogy az osztályommal (6.a) úgy készülünk fel 

karácsony szép ünnepére, hogy megtanulunk egy betlehemes előadást. 

Advent elején kezdtük el a felkészülést és ez az időszak emlékezetes marad 

számomra, mennyire változtak a gyerekek és én is lelkiekben, 

összetartásban. Ennek része volt a hajnali miséken való részvétel is, mikor 

álmosan együtt ültünk és imádkoztunk a templomban, majd reggelizni 

átmentünk a közösségi házba. De inkább hallgassuk meg a gyerekeket 

hogyan élték meg ezt az időszakot. (Bogádiné Velkey Katalin) 

Hol is kezdjem, hiszen annyi minden történt velünk. Inkább kezdem 

az elejéről. Tehát az úgy volt, hogy az osztályfőnökünk Kati néni bejelentette 

osztályunknak, hogy a „Székelykapuk-Zöldkapuk” pályázat keretében Jézus 

születését adjuk elő. Mindenki nagyon izgatott lett, és kíváncsian vártuk a 

szereposztást. Hamarosan elkezdődtek a próbák, megkaptuk a szerepeinket. 

A próbák érdekesek voltak és mindenki jól érezte magát. 

Az első fellépésünk a hajléktalan szállóban volt, ahol nagyon 

kedvesen fogadtak minket. Az előadás végén egy néni nagyon hálásan 

megköszönte nekünk azt, hogy úgy érzi, új reményt adtunk nekik ezzel a 

műsorral. A fiú-körösök szendviccsel kedveskedtek az ottlévőknek és tartós 

élelmiszert is vittek a szállóra.  

Előadások voltak az iskolában, Cegléd főterén a negyedik 

gyertyagyújtás alkalmával, a katolikus óvodában, a kórházban, valamint az 

idősek otthonában is. Az utóbbi helyen különösen örültek az előadásunknak, 

sokan meghatódtak rajta, majd személyesen készített ajándékokkal 

kedveskedtek nekünk. Az egyik idős néni még egy szép karácsonyi népdalt 

is énekelt nekünk. Nekem nagyon tetszett ez a Betlehemezés, mert jó érzés 

volt látni az örömöt az emberek arcán. (Farkas Eszter, 6.a) 

A karácsonyi szokás úgy tartja, hogy a gyerekek házról házra jártak 

és betlehemeztek. Most a mi osztályunk is erre készült. Először megtudtuk a 

történetet, aztán Kati néni kiosztotta a szerepeket. Később a szövegeket is 

megkaptuk, majd mikor már jól ment a szöveg és az ének, a mozgást is 

gyakoroltuk. Sok idő és hét elteltével végre elérkezett az előadások napja. 

Nagyon tetszett és örömmel készültem. (Papp Gergő, 6.a) 

Nekem nagyon tetszett a felkészülés abból a szempontból, hogy néha 

Kati néni is nevetett azon, hogy hülyéskedtünk próbák alatt. Nem nagyon 

szoktak az ilyen fellépések lázba hozni, mert nem igazán szeretem, ha sok 

ember előtt kell szerepelni. De ez nekem nagyon tetszett, főleg azért mert 

olyan embereket látogattunk meg, akik nagyon nagy szeretetet érdemelnek, 

és látni, hogy meghatódnak az előadás láttán. Ez engem is nagyon meghatott, 

sokszor fogok emlékezni rá. (Som Szonja, 6.a) 

Mit ünneplünk Gyertyaszentelő Boldogasszony napján? 

Ezen a napon, 40 nappal a Kisded születése után, Mária bemutatta 

Jézust a jeruzsálemi templomban és egyúttal a zsidó törvényeknek 

megfelelően bemutatta a szülés utáni áldozatát is. Jézus bemutatásakor a 

templomban jelen lévő Simeon, aki a Szentlélektől azt a kinyilatkoztatást 

kapta, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét, 

felismerte a kisded isteni mivoltát. Jézust kezébe véve hálát adott Istennek, 

hogy megláthatta a Megváltót, Jézust pedig világosságnak nevezte, aki arra 

hivatott, hogy megvilágosítsa a pogányokat. 

Hogyan kapcsolódik a gyertya az ünnephez? A szentelt gyertya az 

egyik legrégebbi jelkép, magát Jézus Krisztust jelképezi. Mint ahogy a 

gyertya elfogy, miközben világosságot nyújt, úgy Jézus is fölemészti saját 

magát, hogy másokat szolgálhasson. Ebből ered a gyertyaszentelés 

hagyománya. Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a pap szentelt vízzel 

megszenteli a gyertyákat, melyet a hívek mise után hazavisznek és a 

következő év gyertyaszenteléséig különleges esetekben használnak. A 

szentelt gyertyát számos egyházmegyében Mária gyertyának nevezik.  

A gyertyaszentelés több száz év után is a katolikus egyház ma is élő 

hagyománya. A gyertya szó nem csak Magyarországon szerepel az ünnepnap 

elnevezésében. Németül Mariae Lichtmess (licht=gyertya), svédül 

Kyndelsmässodagen (kyndel=gyertya), míg angolul Candlemas 

(candle=gyertya) az ünnepnap elnevezése. (Forrás: Meselang.hu) 


