folytatás az előző oldalról

december 25., vasárnap
Ebéd után együtt a család az ünnepi
asztal körül. Gyerekek, unokák, dédnagymama. Előkerül a társasjáték is.
Élvezzük az együttlétet, az ünnep meghitt pillanatait. „Békesség a jóakaratú
embereknek.”

Hirdetések
Január 1-től a listákra kiküldött és a
szentmiséken meghirdetett új miserend,
ügyfélfogadási rend és liturgikus szabályok érvényesek.
Január 15-én 8 órakor a csabai templomban regnumos szentmise lesz.
Vízkereszt ünnepéhez kötődnek a
házszentelések. Akik ezt szeretnék
kérni, személyesen vagy telefonon
keressék plébános atyát.
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, naponta egy
tized rózsafüzért szívesen imádkoznának. Jelentkezni Melkó Erikánál lehet.

Miserend
Klotildliget:
január 8. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 42,1-4;6-7
ApCsel 10,34-38
Mt 3,13-17
január 12. csütörtök
január 14. szombat
január 15. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 49,3.5-6
1Kor 1,1-3
Jn 1,29-34

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
január 15. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
január 8. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
január 13. péntek
január 14. szombat
január 15. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:

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

XIII. évf. 2. szám

Jézus keresztsége – az én keresztségem

K

eresztelő János bűnbánati
keresztséget hirdetett. Aki
vállalta ezt a jelet, alámerült a
folyóban, és új emberként emelkedett
fel. Jézus is beáll a sorba, nem azért,
mert neki tisztulnia kellett volna bármitől is, hiszen mindenben hasonlóvá lett
hozzánk, a bűnt kivéve. Éppen azért
kérte János keresztségét, mert egészen
vállalni akarta ember voltunkat. Nem
kívülállóként jött közénk, hanem
valóságos emberként.
A keresztelés szertartásában valami
hasonló történik. A görög elnevezés
alámerítést jelent. A keresztségben a
régi ember meghal, alámerül a vízbe, és
új ember lép ki onnan. A vízzel való
leöntés, amely már az I. század végén
megjelenik az egyház gyakorlatában,
ugyanezt fejezi ki.
Mit jelent számomra, hogy megkeresztelt ember vagyok?
A keresztény ókorban éveken át
készültek a jelöltek a keresztségre.
Ezalatt nem csak a hit ismeretét kapták
meg, hanem életüket is igyekeztek
kereszténnyé formálni. Ugyanakkor a
szentség felvétele után se hagyták
magukra őket, következett a misztagó-

gia időszaka, amelyben megerősítették
mindazt, amit megtanultak.
Az V. század táján, amikorra a társadalom kereszténnyé vált, gyakorlattá vált
a gyermekek megkeresztelése. Azért
volt ez lehetséges, mert a család vállalta, hogy a gyermeket bevezeti a
keresztény életbe, mert a keresztény
közösség ott állt a felnövekvő ember
mellett, a felnőtté váló ember körül. Így
a keresztény életbe való bevezetés, a
hit megerősítése, a keresztény élet
formálása egy egész élet feladata lett.
Jézus keresztségét ünnepelve gondoljuk végig, miben kell nekem fejlődnöm,
alakulnom! Hol kell megerősödnöm?
Ha megtaláltam, akkor bátran induljak
útnak! Nézzünk szét környezetünkben!
Kik azok, akiket jó lenne közelebb
hozni a közösséghez, a keresztény
élethez? Milyen sokan vannak, akik
ugyan meg lettek keresztelve, de nem
kerültek bele a keresztény élet vérkeringésébe! Őket hogyan tudjuk megszólítani?
Az első keresztények életükkel vonzották a mellettük élőket a közösség felé.
Az én életem mennyire vonzó,
mennyire hívogató?
forrás: Virtuális Plébánia

az Újév megszenteléséért.
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Prohászka Imaszövetség
Prohászka Imaszövetség Kedves Tagjai!
Krisztusban Ke dves Testvéreim!
Egy új év kezdete egyben mindig az hogy a gazdag világ a szegényt lelki
életünk átgondolásának, a lehetősége- békével kifizesse, s az országra, mely
ink mérlegelésének, az elhatározások nem a világból való, utalja, míg magameghozatalának és fokozatos apró- magának a világból való országot is
pénzre váltásának az időszaka is. Érde- lefoglalja, hanem azért, hogy amint a
mes ilyenkor egy kicsit leülni, kimondhatatlan s minden kincset
elcsendesedni és imádságban megvizs- meghaladó földöntúli ország meg lett
gálni: mi az, amin Isten is szeretné, osztva szegénnyel s gazdaggal: úgy e
hogy változtassak; mi az, ami még földről való országból se zárjunk ki
inkább közelebb segítene Hozzá és a senkit. E két országot foglalja egybe a
többi ember szolgálatához; mi az, ami szózat: dicsőség Istennek a mélységnagyobb békét és lelki nyugalmat adna.
ben!”
Az év eleje egyben felhívás arra is, (Prohászka Ottokár:
hogy az Imaszövetségben betöltött Új elmélkedések: Karácsony)
feladatomat, szerepemet is átgondoljam:
hogyan tudnám még jobban szolgálni a
Figyelmükbe és imáikba ajánlom az
hivatások ügyét, hogyan tudnék hozzá- egyházmegye
közelgő programjai
járulni ahhoz, hogy az emberek közül a következőket:
meghallják Isten hívó szavát, és arra • Megszentelt élet napja
egész életükkel meg is adják a feleletet.
február 2.
A megszentelt élet világnapján, febKérem,
fogadják
szeretettel
ruár 2-án (csütörtökön) 17.00 órakor
Prohászka Ottokár püspök gondolatait:
a Szent Imre templomban ünnepi
„Az igazság ez: Krisztus országa nem e
szentmise keretében adunk hálát
földről való, mert az ő országa a bűnIstennek, hogy mindannyiunkat életbocsánat, a lelki béke, a kegyelem
szentségre hívott meg Fiában, Jézus
országa; ezek pedig a földön föl nem
Krisztusban.
találhatók, ezek az Istentől jönnek. De
Kiemelt tisztelettel hívom meg erre
ezeken kívül az egész élet, az egész
az ünnepre a szerzetesrendek tagjait,
ország a földről való, s az a másik
az egyházmegye lelkiségi mozgalország, a lelki béke országa ezt a földmait, szerzetes harmad rendjeit, ifjúről való országot nem tagadja, haladásági-, felnőtt- és családközösségeit,
sát nem gátolja, sőt ellenkezőleg
hogy lelki kincseink hatékonyságát
sürgeti s előmozdítja. Annyira sürgeti
megsokszorozza a közös imádság és
és lelkesül érte, hogy összes társadalmi
az egymásra figyelő összefogás.
haladásunk magvait s irányait belőle • Betegek Világnapja
vettük.
február 11.
Legyen tehát dicsőség Istennek a mélyDélelőtt 10.00 órakor a Szent Imre
ségben; legyen lelki békéje a világnak,
templomban koncelebrált szentmisét
szegénynek – gazdagnak, de ne azért,
mutatunk be a város papságával,
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Napló
amelynek keretében kiszolgáltatjuk a
betegek kenetének szentségét.
A beteg hívek mellett megemlékezünk mindazokról az orvosokról,
nővérekről, betegápolókról, akik
önzetlen szolgálatukkal enyhítik a
szenvedők fájdalmait. A „kereszthordozás tanúságtétele” elnevezésű

esemény a Székesfehérvári Egyházmegye kiemelt eseménye.
Szeretettel várom imaszövetségünk
tagjait egyházmegyénk minden programjára!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Spányi Antal
megyés püspök

december 14., szerda
Estére fehér lett az út, a háztető. A
gyep még ellenáll.

lai bontakoznak ki, eltűnt róla a fényesség. Körötte az ajándékok, lefejtett
díszpapírok, felesleges csomagolók. Az
asztalon üres poharak, száradó sütemény, elszórt morzsa. Elszállt a
„csendes éj” hangulat, elhalt a nevetés.
Keresem, hogy a lekapcsolt fények, a
lehántott díszcsomagolás, az elszállt
mosoly helyén maradt-e más?
Lelkem mélyén tudom, hogy a mindenre rácsodálkozó, tágra nyílt szemű
kisgyermekből sokat megélt, semmin
meg nem lepődő öreg válik. Lelkem
mélyén azért remélem, hogy az idő
érlelte bölcsesség mellett a kisgyermeki
rácsodálkozás képessége mégis megmarad. A családtagok egymásnak adott
ajándékai segítenek a gyermeki lelkület
életben tartásában, annak a régi
izgalomnak és örömnek az újbóli
átélésében.
Készülődök, indulok az ünnepi misére,
ahol az igazi ajándék öröme vár.

december 15., csütörtök
Egyik hírportál azt feszegeti, hogyan
tud valaki sok pénzt félretenni. Az
egyik ajánlott módszer a gyermekvállaláshoz kapcsolódó. Szerinte a gyerekek
komoly kiadást jelentenek, ezért érdemes megfontolni, mikor vállalunk
gyereket. Egy korai, nem tervezett
gyerek a pénzügyi terveinket dugába
döntheti. Az írás – a korszemléletnek
megfelelően – a gyermekvállalást gazdasági megfontolásokhoz köti, és az
anyagi jólétet egyértelműen elébe
helyezi. Bizakodásra csak a cikk freudi
elszólást tartalmazó befejezése ad okot:
„kedvesebb (sic!) gyerek mellett
korábban kezdhetünk félretenni a
nyugdíjas éveinkre”.
A szerző bizonyára nem arra gondolt,
mint amit leírt, de kevesebb gyerek
mellett ne is számítsunk nyugodt
nyugdíjas évekre!
december 25., vasárnap
Karácsony hajnala. Odakinn éppenhogy csak foszlik a sötét, idebenn még
minden csendes, alszik a család. A
szobában a karácsonyfa sötét körvona-

december 25., vasárnap
Délelőtti mise előtti pillanatok. A
templom sarkában lévő betlehem előtt,
ahol a gyerekek szokták csodálni a
bárányokat, pásztorokat, Máriát Józseffel és a jászlat a kis Jézussal, egy ősz
hajú, ősz szakállú bácsi áll meghatottan.
„Gloria in excelsis Deo!”
folytatás a következő oldalon
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