Miserend
Január 6-án, szerdán ünnepeljük
Vízkereszt ünnepét, amely parancsolt
ünnep. Munkanap lévén a szentmisék
Piliscsabán 11 órakor, Pilisjászfalun és
Klotildligeten 18 órakor lesznek. Előesti szentmisén is részt vehetünk, mely
kedden 18 órakor Klotildligeten
kezdődik.
+ ++
Január
7-én,
csütörtökön
este
Klotildligeten a szentmise kivételesen
elmarad.
+ ++
Január 9-én reggel 9-től 16 óráig
tartjuk
Csabán
és
Ligeten
a
házszenteléseket. Vízkeresztig kérjük
az igények név és cím szerinti
fölíratását a sekrestyében. Kérjük
testvéreinket,
ha
cs ak
lehet,
házszentelésre csak abban az esetben
kérjenek m ás időpontot, ha a most
szombati időpont semmiképpen sem
megszervezhető.
A
pilisjászfalui
házszentelések időpontja később kerül
hirdetésre.
+ ++
Január 10-én 9-órakor szlovák nyelvű
szentmisét
ünneplünk
a csabai
templomban.

január 3. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Sir 24,1-2.8-12
Ef 1,3-6.15-18
Jn 1,1-18
január 5. kedd
18 óra
január 6. Vízkeres zt
18 óra
január 9. szombat
18 óra
január 10. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 40,1-5.9-11
ApCsel 10,34-38 v.
Tit 2,11-14;3,4-7
Lk 3,15-16.21-22
Pilisjászfalu:
január 6. Vízkeres zt
január 10. vasárnap

18 óra
17 óra

Piliscsaba:
január 3. vasárnap
ünnepi mise
január 4. hétfő
január 6. Vízkeres zt
január 8. péntek
január 9. szombat
január 10. vasárnap
szlovák mise
ünnepi mise

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

Heti
Heti imaszándék
imaszándék
A béke világnapja kapcsán imádkozzunk
Imádkozzunk a keresőkért, azokért, akik távol kerültek az egyháztól,
a háborús konfliktusok megoldódásáért az egész világon,
hogy felismerjék
kövess
ék a betlehemi
csillagésfényét.
és a békétlenségek
megszűnéséséért
az egyház
közösségeiben
családjainkban.
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Hogyan haladj az életszentség felé 2016-ban?
Néri Szent Fülöp tanácsai

N

éri Szent Fülöp, a „bohócruhás
misztikus”, a fiatalok és a
reumás betegek védőszentje
gondolatai alapján állítottuk össze az
alábbi jó tanácsokat, hogy segítségünkre legyen az életszentség felé
vezető úton.
Néri Szent Fülöp, Loyolai Szent Ignác
kortársa misszionárius szeretett volna
lenni, ám Ignác úgy tartotta, Róma
maga is missziós terület, és hogy
Fülöp – aki egyébként firenzei származású volt – különösen jól tud bánni a
rómaiakkal. Fülöp megfogadta barátja
tanácsát, és egés z életében Rómában
szolgált; nem véletlenül nevezik Róma
apostolának, és lett a város védőszentje.
A humoráról és derűj éről nevezet es
Fülöp kiváló szónok és gyóntató is volt.
Az életszentség felé vezette őt teljes
önátadása a gondviselő Istennek, akire
minden dolgát rábízta, mondván:
„Uram, ne bízz Fülöpben!”
A következő tizenöt tanácsot Néri
Szent Fülöp mondásai alapján állítottuk
össze.
1. Hogyan lehet legjobban megtanulni

imádkozni? Ha elismerjük, hogy
méltatlanok vagyunk az imára, és
minden erőfes zítésünket Isten kezébe
helyezzük.
2. Ellenségünk, az ördög, aki azért
harcol ellenünk, hogy elpusztítson
minket, megosztást akar szítani
házainkban, otthonainkban; veszekedést, nemtetszést, versengést akar
támasztani köztünk, mert amíg egymás
ellen harcolunk, ő jön és legyőz minket,
és saját tulajdonává tesz minket.
3. Az, aki kitart a haragban, viszályban,
keserűségben, az már megízlelte a
pokol levegőjét.
4. Az egyik legbiztosabb módja, hogy
bűntelenek maradjunk az, ha részvéttel
fordulunk azok fel é, akik elesnek, mert
törékenyek, és ha soha nem dicsekszünk igaz mivoltunkkal, hanem valódi
alázattal elismerjük, hogy ha kegyelmi
állapotban vagyunk, azt Ist en irgalmának köszönhetjük.
5. Semmi sem olyan veszélyes a lelki
élet számára, mint ha a saját
gondolkodásunk szerint akarjuk irányítani magunkat.
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Mesesarok
6. Van valami bőkezűség a teremtésben,
ami megmutatja a Teremtő jóságát: a
nap ránk áras ztja fényét; a tűz
szétosztja melegét; a fa kinyújtja karjait,
melyek az ágai, és felénk nyújtja
gyümölcseit; a víz, a levegő és az egész
természet kifejezi Teremtője bőkezűségét. Eközben mi, akik élő képmásai
vagyunk, nem tükrözzük Őt, hanem
könyörtelen és korcs cselekedeteinkkel
megtagadjuk, csak ajkainkkal teszünk
hitet mellette.
7. Senkit ne gyűlölj! Isten soha nem
megy oda, ahol nem szeretik a
felebarátot.
8. Ha valóban szentté akarsz válni,
soha ne védd magad, mindig ismerd el,
hogy hibás vagy, még akkor is, amikor
nem igaz, amivel vádolnak.
9. Az aggályosság betegség, amely
legfeljebb fegyverszünetet köt velünk,
de soha nem hozza el a békét; csak az
alázat képes legyőzni az aggályokat.
10. Kényszerítsd magad az engedelmességre, még a lényegtelennek tűnő
kis dolgokban is; ez segít, hogy

engedelmeskedni tudj, amikor nagy
dolgokról lesz szó.
11. Olvass sokat a szentek életéről,
hogy biztatást és jó tanácsot meríts
belőle.
12. Az önszeretet bőre szorosan van
rögzítve szívünkre, s fáj, ha lenyúzzák.
És minél közelebb jutunk szívünk
valódi lényegéhez, annál nehezebb
elviselni.
13. A derű megerősíti a szívet, és segít
kitartani. Isten szolgájának mindig
jókedvűnek kell lennie. Könyörületesség és derű, könyörületesség és alázat
kell hogy legyen a jelszavunk.
14. Tedd magad alázatossá az őszinte
és gyakori gyónás révén.
15. Annak érdekében, hogy kitarts a
hitben való életben, tanulj megfontoltságot; nem tudunk mindent egyszerre
megtenni, és nem lehet szentté válni
négy nap alatt.
És a +1: „Rendben! Akkor mikor kezdünk el jót tenni?”

Mesesarok
ebédeltek a lábuk alatt. Mesét olvasni
is gyakran úgy olvastak, hogy Anya
ölében ült a kisfiú, az ő ölében az
Anyacica, és az Anyaci ca ölében a
három virgonc apróság.
Hanem megjött az ősz, és egyre
hidegebb lett, nem lehetett már csak
úgy ukkmukkfukk mezítláb kiszaladni
a házból. Közeledett a Hideg Király és
előreküldte a Szeleket, a hideg Esőt,
Fagyot és még Havat is belopott az
egyik nap a Kerekdombra. A kisfiú
vidáman rontott ki mezítláb az udvarra
a cicák után, de Anya behívta őt is, és
megengedte a cicáknak is, hogy
beüljenek egy kicsit a meleg házba, a
tűz mellé.

forrás: Magyar Kurír

Mese a cicákról, a Hideg Királyról és arról,
hová tűnt a meleg
Hol volt, hol nem volt, valahol a
Kerekdombon egy zsákutca zsákjában,
Kolozsvár szélén élt egy kisfiú. Ezen a
különleges
helyen
folyamatosan
különleges csodák történtek, és Anya
sokszor elgondolkodott azon, hogy
vajon a hely olyan csodatermő, vagy a
kisfiú nagy varázsló? Ezt bizony néha
nehéz eldönteni.
A kisfiúnak éppen négy cicája volt.
Elképzelhetitek, mekkora hancúrozás
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folyt egész nyáron és ősszel a kertben
és az udvaron, amikor a kisfiú és a
gyerekcicák találkoztak. A kisfiú egy
szempillantás alatt oroszlánná változott,
a gyerekcicák meg kis tigrisekké.
Láttatok már tigrisszínű cicákat? Ezek
éppen olyanok voltak. Ilyenkor aztán
lett nagy szaladgálás a ház körül, fel a
cseresznyefára, onnan be a bokrokba.
Anya csak úgy tudta ebédelni hívni a
fi át, ha a cicák is éppen akkor

– Hol van a meleg nyár, mikor jön
vissza? – sírt a kisfiú. – Hol vannak a
virágok? Mikor süt ki a Nap?
– Hát ez nagy titok! – válaszolta Anya.
Amikor a Nap nagy vándorútján
elindul a messzi Afrikába, elhagyja a
meleg a Földet, és a növényeknek el
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kell bújniuk, ha nem akarnak
megfagyni.
A Föld gyomrában van egy hat almas
ország, olyan mélyen van, hogy nem
érnek oda le a szelek. A Hideg Király
hiába keresi-kutatja, nem találja ezt az
országot, ahol a virágok magocskákba
bújva alszanak. Addig alszanak ott és
álmodnak a napsütésről, amíg egy
napon vissza nem tér a fény és a meleg.
Egy virág nagyon bölcs: pontosan tudja,
mikor dughatja ki a fejét a földből,
mikor ment el végképp a mindent
megfagyas ztó Hideg király, mikor
érkezett vissza a nagy vándor, a Nap.
A cicák is nagyon bölcsek, mert ahogy
megérzik az első hideg szelet, meleg
téli
bundát
kezdenek
növeszteni. Mi,
emberek pedig
meleg zoknit és
meleg csizmát
húzunk,
tüzet
gyújtunk, nem
hagyjuk, hogy a
Tél
király
hidege
a
talpunkon
a
lábunkba
kússzon
és
megfagyass zon
…
Nem tudom, mit
értett ebből a kis fiú, de jól felöltözött,
kiszaladt, és ezt kiáltotta jó messzire,
hogy a hangját tán egész Kolozsvár
meghallotta:
– Hideg Király, fogj meg, ha tudsz!
Patka Ildikó
forrás: Vasárnap, katolikus hetilap (Kolo zsvár)

