
Hirdetések: 

1. Aki nem tudott jelen lenni a pénteki szentmiséken, részesülhet balázs-

áldásban a szentmise végén. 

2. A héten elmarad a hétfő délutáni Biblia óra és a szerda esti felnőtt 

katekézis. 

3. Szombaton lesz a betegek világnapja. Imádkozzunk betegeink mielőbbi 

gyógyulásáért, illetve azért, hogy a betegség alkalom legyen számukra a 

szenvedő Krisztussal való találkozásra és a vele való mélyebb azonosulásra. 

A betegek világnapja alkalmából újra elérhető az „Idősek missziója” 

kiadvány, amit kihelyeztünk a Tanítvány mellé. 

Ezen a napon nem szolgáltatjuk ki ünnepélyes módon a betegek kenetét. Erre 

egy későbbi alkalommal kerül majd sor, aminek időpontját jelezni fogjuk. 

4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Miki Szent Pálra és vértanútársaira 

emlékezünk. Szerdán Bakhita Szent Jozefina szűz, pénteken Szent Skolasztika 

szűz, szombaton a Lourdes-i Szűz Mária emléknapja lesz. 

5. Hazánkban 2023-ban tizenhatodik alkalommal rendezik meg a Házasság 

hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. 

Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a 

család értékeire és fontosságára, valamint, hogy segítséget nyújtson a 

házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. 

Idén február 12-19. között kerül megrendezésre a Házasság hete 

„Szeretetbe kapaszkodva” mottóval. Kapcsolódjunk be majd minél többen a 

központi eseményekbe. 

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. 

Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, első péntek: 17:00. Magyarok 

Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30. 
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ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP  

A válaszos zsoltár válasza: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben. 

Páduai Antal 1195-ben előkelő és vallásos szülők gyermekeként látta 

meg a napvilágot a portugáliai Lisszabonban. 15 éves korában belépett 

szülővárosának ágostonrendi kolostorába. Egy napon az ő rendházába hozták 

az első ferences vértanúk holttestét, akik Marokkóban lelték halálukat. 

Megszületett benne a vágy, hogy ő is ferencesként éljen és Krisztus vértanúja 

legyen. 1220 nyarán engedélyt kért, hogy misszionáriusként Marokkóban 

hirdethesse az evangéliumot. Szerencsésen el is jutott oda, ott azonban 

súlyosan megbetegedett, és 1221 tavaszán kénytelen volt visszafordulni. Egy 

heves vihar azonban szülőhazája helyett Szicília partjaira sodorta. 

Megérkezve oda, megkérte Észak-Itália ferences tartományfőnökét, hogy 

vigye magával, és oktassa a rendi életre. Elkerült a montepaoloi 

remeteségébe, ahol szemlélődő életet élt, és szolgálta a testvéreit. Így jött el 

1222 nyara, amikor a mécsest, amely addig rejtekben volt, maga Isten emelte 

lámpatartóra, hogy másoknak is világítson. Történt ugyanis, hogy ő és 

rendtársainak pappá szentelésén az ünnepi szónok megbetegedett, és mivel 

senki sem akart rögtönözve prédikálni, megparancsolták Antalnak, hogy 

beszéljen. Szentünket betöltötte a Lélek tüze, és beszédét, ami telve volt 

ékesszólással és lelki mélységgel, hallgatói lélegzetüket visszafojtva 

figyelték. Ekkor szereztek tudomást rendtársai rendkívüli felkészültségének. 

Ez az esemény indította el az úton, hogy Itália szerte vándorolva prédikáljon 
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a tévtanítók ellen, az igaz hit védelmében. Jézus mondja: „Ti vagytok a világ 

világossága.” (Mt 5,14) Isten szeretné, ha mindnyájan világító lámpásokká 

válnánk, akiknek jótetteit látva a környezetünkben élő hívők és nem hívők 

dicsőítenék mennyei Atyánkat. Szent János pedig azt írja, hogy „az Ige volt 

az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.” (Jn 1,9) Minél 

szorosabb egységben élünk Jézussal, annál inkább leszünk világító lámpások 

a világ sötét éjszakájában. 

Beszámoló – Karitászos pályázat, karácsonyi csomagosztás 

A Ceglédi Katolikus Karitász idén sikeres pályázatot nyújtott be a 

Magyar Élelmiszerbank Egyesület Édes-száj nevű pályázatára, amely 

különböző üzletláncok által felajánlott édességeket tartalmazott. Ezzel 

egyidejűleg lehetőséget kaptunk LEGO játékokra is, amelyet a pályázatban 

általunk megjelölt rendezvényen (karácsonyi program) oszthattunk ki. A 

felajánlott édességekből 80 csomagot tudtunk összeállítani, és mindegyik 

csomag mellé 1 doboz LEGO játékot tudtunk rakni. 

Az adományok kiosztásának időpontjául 2022. december 24-ét 

jelöltük meg. Ezen a napon a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola 

diákjai adtak elő Pásztorjátékot a Szent Kereszt Templomban, amire elhívtuk 

a segítettjeink családjait. A Pásztorjáték után egy kis szeretetvendégségre 

vártuk ezeket a családokat és a szereplő gyermekeket az Eötvös téri 

közösségi házba. A köszöntés után közösen elénekeltük a Mennyből az 

angyalt. Megköszöntük a gyermekeknek, hogy csodálatos előadásukkal 

közénk hozták Jézus születésének történetét. Külön öröm volt számunkra, 

hogy Péter atya és Tamás atya is eljöttek erre az együttlétre, és velünk 

ünnepeltek. 

Ezen az alkalmon nem csak a pályázati adományok kerültek átadásra, 

hanem a hívek és a 144.sz. Kossuth Cserkészcsapat ajándékdobozai is, 

amelyeket ezúton is szeretnénk hálás szívvel megköszönni, valamint 

köszönetünket fejezzük ki Mindazoknak, akik ezen az együttléten 

segítségünkre voltak, velünk együtt ünnepeltek, segítettek a vendéglátás 

lebonyolításában, és az ajándékok kiosztásában.  

„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is 

tettetek, velem tettétek.” (Mt25,40) 

Ez a Szenteste Mindannyiunk számára különleges volt, hiszen 

érezhető volt a köztünk megszülető SZERETET. Reméljük, hogy mi is 

hozzájárulhattunk ahhoz, hogy minden jelenlévő otthona Betlehemmé váljon 

ezen az estén. (Ceglédi Katolikus Karitász) 

A megszentelt élet világnapja: február 2. 

Szent II. János Pál pápa 1997-ben a megszentelt élet világnapjává is 

nyilvánította Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét (február 2.), amikor az 

egész világon hálát adnak Istennek a papi és a szerzetesi hivatások 

kegyelméért. (Forrás: http://magyaroknagyasszonya.dnyem.hu/) 

„A papi és szerzetesi hivatás különleges isteni ajándék, amely szerves 

része Isten minden emberről és az egész emberiségről alkotott hatalmas 

üdvözítő szeretettervének. Első számú kötelességünk tehát az, hogy a 

szüntelen imádság által élő maradjon az isteni kezdeményezést kérő lelkület 

a családokban, a plébániákon, a mozgalmakban, az apostolkodásra 

elkötelezett egyesületekben, a szerzetesi közösségekben és az egyházmegye 

életének minden területén. Imádkoznunk kell azért, hogy az egész keresztény 

nép növekedjen az Istenbe vetett bizalomban. Azzal a meggyőződéssel, hogy 

az „aratás ura” nem szűnik meg egyesektől kérni, hogy szabadon kötelezzék 

el magukat a vele való szorosabb együttműködésre az üdvösség művében. 

Azoknak pedig, akiket Isten hív, figyelmesen kell hallgatniuk, és bölcsen 

megérteniük az isteni tervet, nagylelkűen és készségesen elfogadni azt, 

komolyan el kell mélyíteniük a papi és szerzetesi hivatás sajátosságait, hogy 

felelősségteljesen és meggyőződéssel tudjanak megfelelni.” (XVI. Benedek) 

Ima papi és szerzetesi hivatásokért 

Jézusunk, lelkek örök pásztora, 

tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra! 

Urunk, mint árvák sírunk előtted! 

Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya, 

a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására, 

adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat! 

Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti 

papi és szerzetesi hivatásokat! 

Ámen. 


