Miserend
December 27-én este 18:30-kor a ligeti
templomban Urbán Péter karácsonyi
orgonakoncertjén vehetünk részt. A
művekhez Dr. Farkas Elek mond bevezetőt. Mindenkit szeretettel várunk, a
belépés ingyenes.
December
28-án,
Aprószentek
ünnepén, este 17:30-kor a Ferences
Világi Rend vezetésével imádság lesz
templomunkban az emberi élet
védelméért. Az áhítatot követően
18 órakor szentmisét mutatunk be. E
héten a kedd esti szentmise kivételesen
elmarad.
December 31-én, Szilveszter napján,
Csabán délután 17 órakor, Ligeten
18:30-kor kezdődik az év végi, hálaadó
szentmise.
Január 1-jén, Újév napján, Szűz Mária
istenanyaságát ünnepeljük. Újév napja
parancsolt ünnep, mindkét templomban
és Pilisjászfalun is vasárnapi miserendet tartunk.
Az elsőpéntekes betegeket kivételesen
január 8-án, pénteken fogjuk meglátogatni.
Csabán és Ligeten január 9-én szombaton
tartjuk
a
házszenteléseket.
Vízkeresztig kérjük az igények fölíratását a sekrestyében.

december 27. Szent Család ünnepe
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
1Sám 1,20-22.24-28;
1Jn 3,1-2.21-24;
Lk 2,41-52
december 28. hétfő
18 óra
december 31. csütörtök
év végi hálaadás
18 óra
január 1. péntek
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
január 2. szombat
18 óra
január 3. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Pilisjászfalu:
január 1. péntek
január 3. vasárnap

17 óra
17 óra

Piliscsaba:
december 27. vasárnap
ünnepi mise
december 28. hétfő
december 31. csütörtök
január 1. péntek
január 2. szombat
január 3. vasárnap
ünnepi mise

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra
17 óra
11 óra

Heti imaszándék
Imádkozzunk az egyedülállókért,
A béke világnapja
özvegyekért,
kapcsán imádkozzunk
magányosan élő testvéreinkért.
a háborús az
konfliktusok
megoldódásáért
egész világon,
Nehézségeikben
ima erejéből
kapjanak hitet,azreményt
és bátorítást.
és a békétlenségek megszűnéséért az egyház közösségeiben és családjainkban.
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Erdő Péter bíboros 2015 karácsonyára megfogalmazott gondolatai.

„Pólyába takarva, jászolba fektetve”

„G

yermeket találtok, pólyába

takarva,
jászolba
fektetve” – ezt a jelet ígéri az
evangéliumban az angyali
szózat a pásztoroknak. Erről fogják felismerni a megszületett Megváltót. De mi
ebben a jel? Hiszen ez a helyzet, ez a kép
talán csak egyszerűségében, szegénységében különbözik az élet leghétköznapibb helyzeteitől. És mégis: a szelíd,
szinte diszkrét körülmények együttállása,
hogy pontosan az a kép tárul a pásztorok
elé, amit az angyal előre megmondott –
ez maga a jel. Ha párbeszédben vagyunk
a Mindenhatóval, ha tőle kérünk útmutatást és eligazítást, megoldást és segítséget,
ha lélekben hozzá kiáltunk, mert nem
tudjuk, mi az akarata, merre vezet az út a
saját magunk, a szeretteink, az Egyházunk, a népünk, az egész emberiség
számára, akkor egy-egy szerényen megjelenő helyzetben felismerhetjük Isten
válaszát, útmutatását és eligazítását.
Karácsonyt joggal hívják a szeretet ünnepének. Mégsem csupán egy érzelmet
ünneplünk, nem is a saját hangulatunkat,
hanem Jézus Krisztust, aki személyében

ragyogtatta fel Isten szeretetét irántunk.
Találjunk vissza hozzá! Szóljunk hozzá,
köszöntsük őt, bízzuk rá életünket!
Kamaszkorában az ember nehezen tudja
elképzelni, hogy miért szép a felnőttek
karácsonya. Hiszen számukra ez is dologidő. A család ünnepeinek megszervezése,
a sütés-főzés, az ajándékok beszerzése az
ő feladatuk. És ez a feladat nem is olyan
könnyű. Mert nem mindenki élte át, nem
mindenki hozza magával, hogy hogyan is
kell ünnepelni a karácsonyfa alatt. Nem
elég, hogy feldíszítjük a fát, nem elég,
hogy odakerülnek az ajándékok is, mert
az egésznek az értelmét mégiscsak az
adja meg, ha oda tudjuk tenni a fa alá a
kis Jézus jászlát, Szűz Mária, Szent
József és a pásztorok figuráit, vagy ha
nincs otthon betlehem, akkor legalább
egy szép színes képet, amely Jézus
születését ábrázolja. De ha már minden
együtt van, meg a család is egybegyűlt,
akkor fogadni is kell a kis Jézust. Énekeljük el a karácsonyi énekeket, olvassuk fel
a Szentírásból Jézus születésének a történetét! Ha a gyerekek tudnak egy szép
betlehemes játékot vagy egy odaillő
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verset, mondják el azt is! És ne felejtsük
el a közös imádságot a kis Jézus előtt!
Köszönjük meg minden ajándékát, amit
ebben az évben kaptunk. Kérjük tőle,
hogy adjon békét és örömet, segítse meg
a betegeinket, legyen velünk minden
gondunkban, feladatunkban és minden
örömünkben is. Hiszen azért született a
világra, hogy vállalja a sorsunkat. Ő
maga a legszebb karácsonyi ajándék,
benne jelent meg Istenünk irgalmassága
és emberszeretete.
Ilyen emelkedett szívvel bontsuk ki a
többi ajándékot, így legyünk együtt a
karácsonyi asztalnál! Az otthoni ünnepléshez olvassuk el és fogadjuk meg a sok
jó tanácsot, amit újabban a Magyar Katolikus Családegyesület füzeteiben találunk
(Családi ünnepeink. Karácsony, Budapest
2014).
Legyen hát nekünk, felnőtteknek a saját
legbensőségesebb
karácsonyunk
az
örömmel átélt ünnepi liturgia és közösségi együttlétünk alkalmai! Sőt, a saját
karácsonyfánk alá a kis Jézus jászlához
tegyük oda minden nosztalgiánkat és
ünnepi fáradtságunkat, mert ilyenkor ez a
legszebb ajándék, amit adhatunk neki. És
akkor ő felragyogtatja körülöttünk a
karácsonyt, a munkánkat tanúsággá és
áldássá teszi. Olyan hétköznapi jellé,
amelyben a mai kereső felismerheti a
betlehemi gyermeket.
Manapság sokan nem otthon ünnepelnek,
hanem együtt megy el a család egy

szállodába néhány nyugodt téli napra. De
ott is legyen meg a saját bensőséges
karácsonyunk! A Szent Család ott is
legyen velünk és találjuk meg az alkalmat
ilyenkor is az ünnepi szentmisére!
Nem véletlen, hogy a karácsonyról mindig a család jut eszünkbe. Az emberré lett
Isten családba akart születni, családban
akart nevelkedni. A karácsony kultúrája
családbarát kultúra. Amikor a szülők
szeretettel elfogadják a gyerekeiket,
világra hozzák és felnevelik őket, akkor
nemcsak a saját tetszésük szerint igazítják az életüket, hanem bekapcsolódnak a
Teremtő Isten nagyszerű tervébe. Mert az
életünk nem a véletlen játéka, hanem
része egy hatalmas projektnek. De ez a
terv a minket szerető Isten nagyszerű
elképzelése. Ezért boldogság, hogy a
részesei lehetünk.
Ha pedig egyedül vagyunk, és úgy érezzük, hogy nincsenek hozzátartozóink,
akkor is meghívhatjuk vagy meglátogathatjuk távolabb élő szeretteinket. És
velünk van a Szent Család, akik az első
karácsonyt nem éppen baráti körben, de a
szállásról kitagadva, magukra hagyva
ünnepelték, mégis az ő szeretetük sugárzik ki minden nemzedékre, mert ebbe a
családba született az isteni Gyermek, aki
mindnyájunkat meghív a maga soha el
nem múló ünnepére.
Kegyelmekben gazdag, áldott karácsonyt
kívánok minden kedves olvasónak!
forrás: Magyar Kurír

Szent Család vasárnapja
Gyökér nélkül elszárad a növény, nem
lesz életképes, nem lesz, ahonnan táplálkoznia nem lesz, amivel kapaszkodnia és
így azt elpusztulás szomorú sorsa vár rá.
Az ember sokkal összetettebb, sokkal
másabb igényei vannak, mint a
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növényeknek, de gyökértelenül nem vár
vigasztalóbb sors rá, mint egy elszáradt
fára. Amennyire fontos a fának a gyökér,
annyira fontos az embernek az egészséges család, a családhoz, közösséghez való
tartozás.

Az Egyház annyira fontosnak tartja a
családot, hogy az év utolsó vasárnapját a
családnak szenteli. Ezen a vasárnapon a
szent Családot állítja elénk, követendő
példaképül. Szent Család Vasárnapja
mindannyiunk ünnepe, hisz mindenkinek
van valami köze a családhoz. Bárhogyan
is lenne, családból származunk, családban vagy egyházi közösségben élünk.
Isten ajándékából, ez az éltető gyökerünk,
amely egy életre szól. Az életünk szorosan összefonódik másokkal. Mindig is
valakinek gyermeke maradunk, vagy
valakinek testvére, szülője, nagyszülője,
házastársa, rokona, vagy hozzátartozója
vagyunk. Ezt a kapcsolatot nem lehet
könnyen megszüntetni, ez egy életre szól.
Maga az Úr Jézus is ilyen kapcsolatban
élt Szűz Máriával, szent Józseffel,
rokonaival, az ő követőivel, különösen az
apostolokkal.
A mai modern, megváltozott körülmények között is minta és példakép a Szent
Család. Figyeljünk fel arra, hogy – mai
fogalmaink szerint is – mennyire összeillő pár volt Mária és József. Mennyire
azonos bennük az Isten szavának való
azonnali, feltétel nélküli engedelmeskedés! A mennyei Atya nemcsak szeplőtelen szűz Anyát, hanem gondoskodó, jó
példa-adó nevelőapát is választott Fiának,
hogy harmonikus családi életben készülhessen munkájának elvégzésére. A Szent
Család őrzője szent József, Istentől kapta
azokat a jeleket, fontos utasításokat,
melyek
teljesítésével
megmentette
családját. Az ő számára Isten szolgálata a
fő helyen állott.
Annak ellenére, hogy a változások korát
éljük, és sokan kikezdik a házasságot, a
család a társadalom és az Egyház alapsejtje marad. A személy benne és általa

valósítja meg földi és örök hivatását. A
család Isten tevékenységének a helye, és
kiváltságos környezete, és így Isten és
ember találkozásának is a helye.
A házastársak egymás felé is a kegyelem
közvetítői. A házasságnak, mint szentségnek éppen ez a jelentése. A hívő család
tagjai tehát tudatában vannak annak,
hogy bármilyen feszültség is jelenik meg
életükben, mindig segíti őket Isten
kegyelme, hogy ez a szeretet szempontjai
szerint oldódjék meg. Ha valamilyen
összeütközés keletkezik, ennek megoldási irányát a szeretet szellemében Isten
ügyének szolgálata adja. Kalkutai Teréz
anya mondta: „Ha együtt imádkoztok
együtt is maradtok” A közösen elmondott
imának nagy szerepe van a családban. Az
imádkozó családok közössége és aktív
részvétele a liturgiában teszik a családot
egyháziassá, és az egyházat családiassá.
II. János Pál a Familiaris Consortio
kezdetű buzdításában olvassuk: „A
keresztény család Isten Országát építi a
történelemben azokkal a mindennapos
dolgokkal, amelyek életének föltételei,
vagy annak meghatározói.” Ugyanakkor
fontos és kiemelt feladat a lelki élet, a hit
továbbadása, a hitre való nevelés, a
családtagok személyiségének kibontakozása. Így a család a szeretet tűzhelye,
amely világít, melegít, éltet. Templom,
ahol Isten lakik, a Szentháromság élő
tükörképe. „A házasság és a család szent”,
hangsúlyozza a II. vatikáni zsinat.
(lelkipásztori konstitució) Tekintsük hát
célnak saját családunk „szent családdá”
alakítását, a boldogságos Szűz és szent
József példája nyomán!
forrás: Szeged-Alsóvárosi Ferences Rendház
és Plébánia honlapja
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