Január 1-től a szentmiséken meghirdetett új miserend, ügyfélfogadási
rend és liturgikus szabályok érvényesek.
Január 5-én, elsőcsütörtök lévén, a
pilisjászfalui kápolnában 21 órától
szentségimádást tartunk.
Január 6-án Vízkereszt főünnepe lesz,
ami parancsolt ünnep, a miserend ezért
a következőképpen alakul: 7:40-kor a
Páduai Szent Antal Iskolában, 11 órakor csabai templomban, 17 órakor
Pilisjászfalun, 18 órakor a ligeti templomban lesznek a szentmisék.
Január 7-én 19 órás kezdéssel tartjuk
a két egyházközségi közös bálját a
Páduai Szent Antal iskolában. A
belépőjegy 2 000 forint, a támogatójegy 4 000 forint. Italt és élőzenét
biztosítunk, ennivalót és süteményt
lehet hozni. A süteményeket szombaton 16 és 17 óra között lehet leadni az
iskolában.
Január 8-án 9 órakor a csabai templomban szlovák szentmise lesz.
2017 Szent László királyunk nemzetközi éve lesz. Kérve szent lovag királyunk pártfogását is, a Pilisjászfalui
Rózsafüzér
kör
„családjainkért,
Pilisjászfaluért, hazánkért és népünkért” fogja fölajánlani a rózsafüzért.
Szeretettel hívjuk mindazokat, akik
ezen célért egy éven át, naponként, egy
tized rózsafüzért szívesen imádkoznának. Jelentkezni Melkó Erikánál lehet.

Miserend
Klotildliget:
január 1. Szűz Mária, Isten Anyja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Szám 6,22-27
Gal 4,4-7
Lk 2,16-21
január 5. csütörtök
18 óra
január 6. Vízkereszt
18 óra
január 7. szombat
18 óra
január 8. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 42,1-4;6-7
ApCsel 10,34-38
Mt 3,13-17
Pilisjászfalu:
január 6. Vízkereszt
január 8. vasárnap
Piliscsaba:
január 1. vasárnap
ünnepi szentmise
január 6. Vízkereszt
január 7. szombat
január 8. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise

Heti imaszándékunk:
az Újév megszenteléséért.
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17 óra
17 óra

11 óra
11 óra
17 óra
9 óra
11 óra
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Isten Anyja, Szűz Mária

A

Boldogságos Szűz – akit
nyelvünk nem egyszerűen
szentnek, hanem Szentségesnek mond – a legnagyobb a szentek
között, mert neki adatott az a kegyelem,
hogy anyja lett a megtestesült Igének.
Míg a szentek az Úr Krisztus teljességéből merítik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket, addig a Boldogságos
Szűz ugyanebből a Forrásból megkapott minden kegyelmet, amit teremtmény egyáltalán kaphat: ő a
„kegyelemmel teljes”. Szűz anyasága
öröktől fogva ott volt Isten megváltó
tervében, s amikor elérkezett az idők
teljessége, megtörtént az, ami a természet rendjében sem azelőtt, sem azóta
nem fordult elő: anya lett a szűz és fia
született: Jézus, a mi Megváltónk.
Az Egyház tanításában négy dogma
szól Isten Anyjáról, azaz aki üdvözülni
akar, annak ezt a négy alapigazságot el
kell fogadnia Máriáról:
1. Mária Theotokosz, mondják a görögök, Mater Dei, mondják a latinok,
Isten Anyja, mondjuk magyarul a dogmát, amit az efezusi zsinat 431-ben
fogalmazott meg. Minden, amit Máriáról hiszünk és hirdetünk, e misztérium-

ban gyökerezik. Ezt ünnepeljük ma,
január elsején.
2. Mária szűzen foganta és szülte Szent
Fiát, szüzessége örökre megmaradt.
Már az apostoli hitvallás mondja:
„Születék szűz Máriától”.
3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz
az eredeti bűn nem érintette őt. E dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa.
Mária
szeplőtelen
fogantatásának
ünnepe december 8-a.
4. Halála után Mária fölvitetett a
mennybe, anélkül, hogy teste romlást
látott volna. 1950-ben hirdette ki ennek
dogmáját XII. Pius pápa. Ünnepe
Nagyboldogasszony napja, augusztus
15-e.
Így az Egyház egyetlen más szentről
sem beszél. Mindezzel együtt Mária, a
Boldogságos Szűz valóságos ember,
akinek története, sorsa, életrajza, élete
van. Élete, amely teljesen Istenből ered,
Őérte van, és Őbenne van.
Az Ószövetségi Szentírásban jövendölések hangzottak el a Megváltó anyjáról:
– Kígyótipró asszony lesz:
A bűnbeesés után a kígyó vereségét
jelzi előre az isteni szó: „Ellenségeske
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dést vetek közéd és az asszony közé, a
te ivadékod és az ő ivadéka köze. Ő
széttiporja fejedet, te meg a sarkát
veszed célba” [Ter 3,15]. – Ez a kígyótipró asszony Mária.
– Szűz anya lesz:
Ácház király kapta a jövendölést, ami a
szabadulás jele: „Íme, anya lesz a szűz
és fia születik, és Emmánuelnek fogják
hívni”[Iz 7,14-16]. – Mária ez a szűz
anya, akinek fiában Velünk az Isten (ez
az Emmanuel szó jelentése).
– Betlehemben fogja szülni a fiát:
„És te, efratai Betlehem, kicsiny vagy
ugyan Júda fejedelmei között, mégis
belőled származik nekem az, aki uralkodni fog Izrael fölött. Származása az
ősidőkre, a régmúlt időkre megy vissza.
Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem
szül az, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a
maradék” [Mik 5,1-5]. – Mária az a Szűz,
akinek Betlehemben kell majd világra
hoznia Őt, akinek származása, mert
Isten Fia, az örökkévalóságból való.
– A Megváltó anyja egy lesz az Úr
szegényei közül:
A Messiás országa ugyanis a kicsinyeké, a szegényeké lesz, akik nem
hadakozással, hanem engedelmes szolgálatukkal nyerik el részüket ebben az
országban [vö. Szof 3,12; Zsolt 149]. Mária,
a Messiás édesanyja, „az Úr szolgáló
leánya” az első a kicsinyek között,
akinek alázatos szolgálata megnyitotta
az utat a megváltás előtt.
– Ujjongani fog a boldogságtól:
Jövendölések szólnak Sion leányának,
Jeruzsálem leányának boldogságáról,
ami abból fakad, hogy benne lakik az
Úr [vö. Szof 3,14-15; Mik 4,8,10; Jer 31,22].
Ez a Szűz anyaságában vált valóra, akit
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ezért mond boldognak minden nemzedék, s hívjuk így mi is: Boldogságos!
Az Újszövetségi Szentírás a következőket mondja el:
Születését és gyermekkorát csak apokrif források mondják el. Az evangéliumokban
először
élete
nagy
fordulópontján tűnik fel a názáreti szűz,
kinek neve Mária.
Az első, akit Máriának, héberül
Mirjamnak hívnak az Ószövetségben,
Mózes nővére. Később kedvelt női név,
Mária kortársai közül is sokan viselték.
A név jelentést hordoz, de ma már
nehéz pontosan meghatározni, mert
közel 60 lehetőség kínálkozik. A legvalószínűbb jelentések a következők:
Mária = szép (a héber márá = kövér
szóból. Keleten, pl. az araboknál a női
szépség egyik feltétele);
Mária = lázadás (a héber máráh szóból,
Mária a Sátán ellenlábasa);
Mária = keserves (a héber márar =
keserű, fájdalmas szóból);
Mária = Istentől szeretett (az egyiptomi
mri = szeretett és a héber iam = Isten
szavakból) – Ez nemcsak nyelvészeti
szempontból valószínű, hanem teológiailag is a legszebb és legtalálóbb
neve annak, akit Isten a leginkább
szeret a teremtmények közül, mert a
legszebb, s épp ezért a legszebb.
Az evangélium tanúsága szerint Mária
jegyese volt már a Dávid házából való
Józsefnek, amikor Isten elküldte hozzá
Gábor angyalt a Megtestesülés örömhírével.
Az angyali üdvözlet után Mária sietve
útra kelt, hogy meglátogassa Erzsébetet.
Három hónapig maradt ott, majd
visszatért Názáretbe.
József az álmában kapott angyali intés

szerint magához vette őt, majd hamarosan útra keltek Betlehembe, hogy a
népszámlálás császári parancsa szerint
a származási helyükön írják össze őket.
Miközben ott tartózkodtak, beteltek
Mária napjai és megszülte a Fiút. Így
teljesedett az Úr szava: a Megváltó
Betlehemben, Dávid városában született.
Nyolc nap múlva körülmetélték a
Gyermeket, és miként Mária is, József
is hallotta az angyaltól, Jézusnak
nevezték el.
Amikor Jézus hat hetes lett, a törvény
előírása szerint fölvitték Jeruzsálembe,
ahol Mária a tisztulásáért, József az
elsőszülött fiú megváltásáért áldozatot
ajánlott fel. Mária ekkor hallotta
Simeon ajkáról a jövendölést Fiáról és
a maga sorsáról.
Az Úr megmutatta az ő üdvösségét,
nemcsak a pásztoroknak, nemcsak
Simeonnak és Annának, hanem a
pogányságot
képviselő
napkeleti
bölcseknek is, akik az ég jeleit figyelve
látták meg a csillagot, mely elvezette
őket Betlehembe, a házba, ahol megtalálták Máriát és a Gyermeket. E
látogatás következménye lett a betlehemi gyermekgyilkosság, amelyben
Heródes megölette a két év alatti fiúgyermekeket Betlehemben és környékén (lásd december 28-án, Aprószentek
ünnepén).
Józsefet azonban az Úr angyala időben
figyelmeztette: „Fogd a gyermeket és
anyját, és menekülj Egyiptomba ...”
Mikor pedig Heródes meghalt, a Szentcsalád visszaköltözött, de nem Betlehemben, hanem Názáretben telepedtek
meg. Amikor Jézus 12 éves lett, szülei
fölvitték magukkal Jeruzsálembe, ahol

a Gyermek elveszett. Hosszasan keresték, mert nem tudták, hogy Jézus
„Atyja dolgaiban van”, végül megtalálták a templomban. Hazatért Máriával
és Józseffel Názáretbe és engedelmes
volt nekik.
Ezután eltelt közel húsz év imádságban,
munkában, s közben Jézus felnőtt.
József halála után Mária Jézussal
együtt leköltözött Kafarnaumba, s egy
ideig úgy ismerték őket mint a názáreti
ácsot és özvegy anyját. Amikor pedig
Jézus harminc éves lett, s elhangzott az
Úr szava János felett, aki hirdetni
kezdte a bűnbánat keresztségét (lásd
június 24-én), Jézus elbúcsúzott Máriától és megkezdte nyilvános működését.
Az evangélisták, amikor nyilvánvalóan
Jézus Krisztusról írnak, Mária jelenlétét is tapasztalják és érzékeltetik:
– Mária ott van az első csodánál: a
kánai menyegzőn;
– az emberek tudnak róla: „Boldog a
méh ...”;
– a háttérben kíséri Jézust: „... .anyád
és rokonaid beszélni akarnak veled ...”;
– ott van a kereszt alatt, ahol az
Egyháznak is anyja lett;
– ott van a pünkösd várásában;
– ő a Napba öltözött asszony [Jel 12],
kinek mennybevétele a bűn és a halál
fölötti győzelem teljessége (lásd
augusztus 15-én).
A Szentséges Szűz Mária mindezen
kiváltságával és nagyszerűségével
példaképünk és reménységünk. Példaképünk a hitben, reménységünk abban,
hogy ami vele történt, az velünk is – az
Egyházzal és az Egyház minden tagjával – megtörténik: részünk lehet a bűn
és a halál fölötti teljes győzelemben.
forrás: www.katolikus.hu/szentek/0101.html
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