Miserend
Ma délután 16 órakor a református
templomban kezdődik az ökumenikus
imahét programja. Hétköznaponként
18 órakor kezdődnek az alkalmak az
előző oldali program szerint. A szerdai
napon nem lesz istentisztelet, de
szeretettel várunk mindenkit a fiatalok
Isten-dicsőítésére, amely 18 órakor
kezdődik a Klotildligeti templomban.
Az imahét befejező alkalmát jövő
vasárnap délután 16 órakor tartjuk a
BÉTHEL központban.
Jászfalun szombaton fél 5-kor kezdődik
az ökumenikus alkalom. Kérjük testvéreinket, aki teheti, a megvendégeléshez
járuljon hozzá egy-egy tálca süteménynyel.
Klotildliget szülötte, a 70. születésnapját múlt novemberben ünneplő Horváth
József atya, szentmisét mutat be hétfőn
délelőtt 11 órakor az Egyházközségi
Nővérek kápolnájában. Az alkalomra
szeretettel várják ismerőseit, barátait,
akiknek még nem volt módjukban
születésnapján köszönteni őt.
A hétköznap esti szentmisék a héten
elmaradnak. Klotildligeten ezen a
szombaton kivételesen nem tartunk
előesti szentmisét, aki szeretne előesti
misén részt venni, szeretettel várjuk
szombaton 17 órára a csabai nagytemplomba.

január 18. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
1Sám 3,3b-10;
1Kor 6,13c-15a.17-20;
Jn 1,35-42
január 20. kedd
január 22. csütörtök
január 24. szombat
január 25. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Jón 3,1-5.10;
1Kor 7,29-31;
Mk 1,14-20

9 óra
11 óra
20 óra
XI. évf. 3. szám
–
–
–
9 óra
11 óra
20 óra

17 óra

Piliscsaba:
január 18. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise
január 19. hétfő
január 23. péntek
január 24. szombat
január 25. vasárnap
ünnepi szentmise

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

Heti imaszándék
Imádkozzunk, hogy a különböző keresztény felekezetek vezetői és tagjai
találjanak rá az egység Szentlélek által mutatott útjára!
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Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!”[Jn 4,7]

IMAHÉT
A Krisztus-hívők egységéért
2015. január 18–25.

Pilisjászfalu:
január 25. vasárnap

2015. január 18.

Krisztusban Kedves Testvérek!
Ez a hét az élő víz forrásához vezeti
azokat, akik az imahét nyolc estéjén
templomainkban hallgatják vagy hirdetik Isten igéjét. Jézus találkozása és
beszélgetése a samáriai asszonnyal,
lélekben tanúsítja Isten népe számára,
hogy az élet Isten ajándéka.
Ezért kínálja ma is Jézus az élő vizet,
hogy aki hallja az igét, abban tényleg
az élő víz forrása fakadjon éltető erejével.
A 2015. esztendő imahetének anyagát a
Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti
Tanácsa készítette el. Külön munkacsoport dolgozott azon, hogy az imahéten jelenlevő templomi közösség
találkozzék az életet kínáló Jézussal.
A bibliai történetben a hely és a találkozó személyek kiemelt helyet kaptak.
A hely Jákob kútja, s akik találkoztak:

a Názáreti (Galileai) Jézus és a sikári
(samáriai) asszony. A kút ugyan meszsze Keleten található a Garizim és Ebal
hegyek közötti völgyben, kilométernyire Sikártól, a fővárostól, mely ma
Aszkar néven található a térképen. A
kút 32 méter mély. 2 méter az átmérője.
Forrás táplálja. Fedett. A fedélen két
merítő nyílás van. Innen vitték az
ivóvizet a város lakói.
Ez a kút Petőfi Sándor szavait juttatja
eszünkbe, amint a János vitéz írása
közben maga előtt látta, hogy „tündérországnak egy tó áll a közepén. Hát az
élet vize volt ez a tó itten”. Mi templomunkban fedezzük fel az élet forrását.
Ott hullott fejünkre a keresztelő kútnál
az élet vize. A hangzó ige hallatán Isten
igéjét hallgatva felfrissült a szívünk és
az értelmünk. A templomunk jut
eszünkbe, mely Isten jelenlétének helye,
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Megjelenik: minden vasárnap
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2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
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Internet: www.piliscsabatemplom.hu
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Ökumenikus Imahét
ahol összegyülekeznek az emberek, aki
szomjas, annak Jézus ad inni az élet
vizének forrásából [Jel. 21,6]. A tér és
idő feletti mindenható Isten hatásaival
sokféle módon tud jelen lenni az
anyagvilágban. Akár egyetlen helyen
többféleképpen is. Kitüntetett módon
találkozunk vele templomainkban.
Megjelenik előttünk az Éden folyója is,
mely az élet folyama, és a négy égtájat
élettel árasztotta el [1.Móz. 2,10] és amely
az Isten és a Bárány forrásából eredt
[Jel. 22,2]. Nekünk ez az Éden a templom. Az Isten közellétének a helye. Itt
ered a mindent éltető víz [Ez. 47,1]. Azt
olvassuk a próféta könyvében, hogy a
templom küszöbe alól ered a forrás. Ott
ered, ahol az érkező belép a templomba,
hogy találkozzék Istennel. Ott ered,
ahol az igehallgató, a szentségekkel élő,
kilép a templomból, hogy az élő vízzel
felfrissülten járjon az életúton.
Tudjuk – mert tapasztaltuk –, hogy ez
több és egészen más, mint az, hogy a
víz nélkül nincs élet! A templom az a
„kút”, ahol valóban minden élet adója
az Isten! Amikor Jézus kínálja az élő
vizet, az isteni békét, az üdvösséget
kínálja fel. Ezért ne felejtse senki, hogy
a „forrás az Úr házából fakad” [Jóel 4,18].
A szomjazónak sose oltotta szomját a
jó szó. A vigasztalás is csak üres korsó!
A szomjazó Jézushoz fordul. Ott van az
élő víz. Jézus a valódi élet forrása.

Jézus enyhíteni tudja az élet utáni
szomjat. Ezt sehol másutt nem lehet
megtalálni!
Az idei imahét hívás az élő víz forrásához, Jézushoz. Jó, ha mi is átadjuk
hitünk örömét a világnak, ahogyan a
samáriai asszony a Jézustól kapott
vízzel ment a városba, s Sikem városát
elárasztotta élő vízzel. Polgártársainak
elmondta, hogy a Messiással találkozott a kútnál, és azok hittek neki.
A keresztények mit visznek magukkal
a templomból? Árad-e a Jézusban
hívők életéből az élő víz – vagy csak a
száj szól, és a szív dobog? A tanúságtételben az egész ember benne van.
Testestől-lelkestől. Érzelemvilágával és
gondolatvilágával.
Szavaival
és
cselekedeteivel. Nagy szüksége van
magyar népünknek erre a jézusi élő
vízre! A szomjat nem oltja sem az
üdítő, sem az energiaital, sem az alkohol, csak a tiszta víz. Jézus meg tudja
adni az életet, szeretettel hív bennünket
erre az örök, isteni életre.
Aki Jézustól kapott életet, ott marad a
kútnál, mert ott a forrás, ott az élő víz!
Ahol a forrás van, ott van az oázis.
Ahol az oázis van, ott van az igazi élet!
Ezzel nyújtjuk át az Ökumenikus Imahét 2015-ös heti programját, áldáskívánással hívogatva mindenkit az élő víz
forrásához, a kúthoz, Jézushoz – a
templomba!

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás
A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia
elnöke

Steinbach József
református püspök
A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának
elnöke

2

Az ökumenikus imahét rendje Piliscsabán
2015. január 18-25.

január 18.
vasárnap

16 óra

Nyitó istentisztelet
Helyszín: Református templom
Házigazda: Szép Mónika, igét hirdet: Száraz László

január 19.
hétfő

7.40

Hétindító gondolatok diákoknak
a Páduai Szt. A. Gimnáziumban.
Igét hirdet: Csoma Áron

18 óra

Istentisztelet
Helyszín: Piliscsabai katolikus templom
Házigazda: Száraz László, igét hirdet: Szép Mónika

január 20.
kedd

18 óra

Istentisztelet
Helyszín: Egyházközségi nővérek kápolnája
Házigazda: Egyházközségi nővérek
Igét hirdet: Dr. Váralljai Csocsán Jenő

január 21.
szerda

18 óra

Ifjúsági dicsőítés
Helyszín: Klotildligeti katolikus templom
Házigazda: Serbán Andrea

január 22.
csütörtök

18 óra

Istentisztelet
Helyszín: SILÓ
Házigazda: Kézdy Péter, igét hirdet: Bindes Ferenc

január 23.
péntek

18 óra

Istentisztelet taizéi énekekkel
Helyszín: Ferences ház
Házigazda: Dániel Imre, igét hirdet: Kézdy Péter

január 24.
szombat

16.30

Istentisztelet
Helyszín: Pilisjászfalu
Házigazda: Száraz László, igét hirdet: Thurnay Béla

18 óra

Istentisztelet népzsolozsmával
Helyszín: Klotildligeti katolikus templom
Házigazda: Száraz László, igét hirdet: Csoma Áron

16 óra

Záró istentisztelet népzsolozsmával
Helyszín: Béthel
Házigazda: Kézdy Péter
Igét hirdet: Nobilis Márió

január 25.
vasárnap
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