Miserend
Szombaton, az esti szentmisét követő
20
percben
zsolozsma-imádságra
várjuk testvéreinket.
***
Január 18-án délelőtt fél 9-órakor, a
regnumi
ifjúság
szentmiséjét
ünnepeljük a csabai templomban. Az
alkalomra a mi gyermekeinket és
fiataljainkat is szeretettel várják.
***
Január 18-án kezdődik az imanyolcad a keresztények egységéért. Az
első alkalmat 16 órai kezdettel a
református templomban tartjuk meg.
Az időpontokat és helyszíneket jövő
vasárnap hirdetni fogjuk.
***
A héten plébános atya távolléte miatt
az irodai órák elmaradnak. Sürgős
esetben betegellátásra Mihály atyát
lehet megkérni.
***
A klotildligeti plébánia könyvtára
vasárnaponként a délelőtti szentmisék
között tart nyitva.
A könyvtár szívesen fogad jó
állapotban lévő mesekönyveket és
ifjúságnak szóló irodalmat.

január 11. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 42, 1-4.6-7;
ApCsel 10, 34-38;
Mk 1, 7-11
január 13. kedd
január 15. csütörtök
január 17. szombat
január 18. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
1Sám 3,3-10.19;
15.17-20;
Jn 1,35-42

XI. évf. 2. szám
18 óra
18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra
1Kor 6,13-

Pilisjászfalu:
január 18. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
január 11. vasárnap
ünnepi szentmise
január 12. hétfő
január 16. péntek
január 17. szombat
január 11. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk a keresztségre készülőkért,
hogy a Krisztus Jézusban kapott új élet kegyelme
segítse őket, szüleiket és keresztszüleiket.
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
11 óra
9 óra
11 óra

2015. január 11.

Katekézis az egyházról, mint anyáról

K

edves fivéreim és nővéreim,
jó napot! Ma folytatjuk az
egyházról szóló katekézist és
most az egyházanyáról elmélkedünk.
Az egyház liturgiája ezekben a napokban Szűz Mária, Jézus anyja képét
állította a szemünk elé. Az év első
napja az Isten Anyja ünnepe, amit
Vízkereszt követ a bölcsek látogatásával. Máté evangélista írja: „Amint
beléptek a házba, látták a gyermeket
anyjával, Máriával” [Mt 2,11]. Az anya
pedig miután megszülte gyermekét, a
világnak adja. Ő adja nekünk Jézust, ő
mutatja be nekünk Jézust, ő láttatja
velünk Jézust.
Folytassuk
a
családról
szóló
katekézissel! A családban van az anya.
Minden egyes ember az anyjának
köszönheti az életét, és ugyancsak neki
köszönheti élete következő időszakát,
emberi és lelki alakulását. Az anya,
jóllehet jelképesen erősen magasztalják – mennyi szép verset, mennyi szép
dolgot mondanak róluk költői képekkel – mégis kevéssé veszik figyelembe
a szerepét a társadalomban. Sőt, gyakran kihasználják az anyák készségét,

akik feláldozzák magukat gyermekeikért, csakhogy „takarékoskodjanak” a
szociális kiadásokon.
Megesik keresztény környezetben is,
hogy az anyákat nem megfelelően
kezelik, és alig hallgatják meg őket.
Mégis az egyház élete közepében ott áll
Jézus Anyja. Az anyáknak, akik készek
feláldozni magukat gyermekeikért és
nem ritkán másokért is, nemde
nagyobb figyelmet kellene szentelni!
Jobban meg kellene érteni hétköznapi
harcaikat, hogy hatékonyak legyenek a
munkában, valamint figyelmesek,
gyengédek a családban; jobban meg
kellene érteni őket, mire vágyakoznak,
hogy kifejezésre juttassák emancipációjuk legjobb és leghitelesebb
gyümölcseit. Egy anyának mindig
vannak gondjai a gyerekekkel, a
munkával. Emlékszem, otthon, ahol
öten voltunk gyerekek, az egyik ezt
akarta csinálni, a másik azt, szegény
anyánk hol ide, hol oda futott, de mégis
boldog volt. Rengeteget adott nekünk.
Az anyák a legerősebb ellenszerei az
önző individualizmus elterjedésének.
Az egyed, az individuum az, aki nem
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tud megosztani, az anyák ellenben
szétosztják magukat, kezdve attól, hogy
befogadnak egy gyermeket, hogy
világra szüljék, és aztán felneveljék. Az
anyák azok, akik a legjobban gyűlölik a
háborút, mely megöli a gyermekeiket.
Nagyon sokszor gondoltam azokra az
anyákra, amikor ilyen levelet kaptak:
„Közöljük önnel, hogy a fia elesett a
hazáért…”. Szegény asszonyok, hogy
szenved ilyenkor egy anya! Ők azok,
akik az élet szépségét tanúsítják.
Oscar Arnulfo Romero érsek mondta,
hogy „az anyák egyfajta anyai vértanúságot, anyai vértanúságot élnek”. Egy,
a halálosztagok által meggyilkolt pap
temetésén a gyászbeszédben mondta,
mintegy visszhangozva a vatikáni
zsinatot: „Mindannyiunknak készen
kellene állni arra, hogy meghaljunk a
hitünkért, még akkor is, ha az Úr nem
adja meg ezt a kitüntetést. Odaadni az
életet nem csak azt jelenti, hogy megölnek, hanem hogy adni kell azt a
kötelességben, a csendben, az imádságban, a feladatok becsületes
elvégzésével, a hétköznapi
élet csendjében, odaadni
az életet lassanként. Igen,
ahogy odaadja az anya
félelem nélkül, a vértanú
anyaság egyszerűségével,
amikor a méhében fogan
egy gyermeket, világra
hozza,
szoptatja,
felneveli,
gyengéden
ügyel rá. Életet ad neki. Ezek az anyák.
Vértanúság”. Idáig az idézet! Igen, az
anya nemcsak odaadja a világnak a
gyermeket, hanem az életet választja.
Mit választ egy anya? Az élet
választása azt jelenti, hogy döntést hoz
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az élet mellett. És ez nagy és szép
dolog!
Egy anya nélküli társadalom embertelen lenne, mert az anyák tanúskodhatnak mindig, még a legnehezebb
pillanatokban is, a gyengédségről, az
odaadottságról, az erkölcsi erőről”. Az
anyák egyúttal közvetítik a vallási élet
legmélyebb értelmét: az imádságban, a
vallásos
lelkület
legegyszerűbb
gesztusaiban, amiket a gyermek először
elsajátít, bele van írva a hit értéke az
emberi létezésbe. Ez egy üzenet, amit a
hívő anyák képesek átadni, bármi
magyarázkodás nélkül is. Az majd
később jön, de a hit sarja már itt van
ezekben a legelső, értékes pillanatokban. Anyák nélkül nemcsak, hogy
újabb hívők nem lennének, hanem
maga a hit vesztené el egyszerű és
mélységes melegét. Az egyház anya, a
mi anyánk! Nem vagyunk árvák, van
anyánk! A Szűzanya, az Egyház anyja
a mi mamánk! Nem
vagyunk árvák, az egyház
gyermekei vagyunk, a
Szűzanya gyermekei vagyunk, anyáink gyermekei
vagyunk.
Kedves anyák, köszönet,
köszönet azért, hogy a
családban vagytok, és
amit ezzel az egyháznak
és a világnak adtatok.
Neked, szeretett egyház,
köszönet, hogy anya vagy!
Neked, Mária, Isten Anyja, köszönet,
hogy megmutatod nekünk Jézust.
Minden anyát, aki itt van, köszöntsünk
tapssal!
Ferenc pápa
2015. január 7-i audencuája

A Maklári kórus templomunkban
Január 4-én, vasárnap, a 11 órai
klotildligeti
szentmisén
énekes
szolgálattal közreműködött a Lisztes
László vezette Perbáli Maklári József
kórus. Névadójuk kiváló karnagy,
valamint a magyar és európai kórusélet
jeles szervezője volt. Széleskörű
munkásságának csak az egyik, de
valószínűleg egyedülálló teljesítménye
az 1938-ban alapított híres Váci Vox
Humana kórusnak 57 éven keresztül
való magas színvonalú irányítása.
A művek, amiket az énekkar
megszólaltatott, részben a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódtak. Ezek közé
tartozott egy XVI. századi ismeretlen
szerző Quem Pastores-feldolgozása,
Hugo Blanco, spanyol szerző El burrito

és C. Gluck: Égi Felség című darabja.
Felcsendültek liturgikus tételek is, így
két áldozási himnusz, Lambillotte
Panis Angelicusa és Santos Crux
fidelise, valamint Rimszkij-Korszakov
Pater nosterje. Ráismerhettünk két
Kájoni
dallamfeldolgozásra
is,
amelyeket a ligeti templomban a
karácsony-előesti
„Greccio”-misén
hallhatunk évről évre. Az énekkar
felelevenített egy régi, néhol ma is élő
szép liturgikus szokást: a prédikáció
előtt megszólaltatott egy szentlélekhívó
éneket.
Hálásan
köszönjük
a
kórus
közreműködését!
Kovács Márton
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