Miserend
Klotildliget:
Január 19-én, csütörtökön 18 órakor a
Siloban taizéi imaóra lesz.
A héten tartjuk az ökumenikus
imahetet, amelynek a menete a
következőképpen alakul:
pénteken 18 órakor a Klarissza házban,
szombaton 18 órakor a református
templomban,
vasárnap 16 órakor a Bételben
találkozunk. Mindegyik alkalomra
szeretettel hívjuk és várjuk a
testvéreket.
Január 21-én, szombaton a 18 órás
szentmise
után
24
óráig
szentségimádást tartunk papi és
szerzetesi
hivatásokért
az
Egyházközségi nővérek kápolnájában.
Ezen Száraz László atya is részt vesz,
és gyónási lehetőséget biztosít.
Vízkereszt ünnepéhez kötődnek a
házszentelések, akik ezt szeretnék kérni,
személyesen vagy telefonon keressenek.

január 15. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 49,3.5-6
1Kor 1,1-3
Jn 1,29-34
január 19. csütörtök
január 21. szombat
január 22. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 8,23b-9,3
1Kor 1,10-13.17
Mt 4,12-23

január 22. vasárnap

a keresztények egységéért.

2017. január 15.

„Az Úr már anyám méhétől fogva szolgájává tett.”

9 óra
11 óra
20 óra

17 óra

Piliscsaba:
január 15. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise
január 20. péntek
január 21. szombat
január 22. vasárnap
ünnepi szentmise

XIII. évf. 3. szám

18 óra
18 óra

Pilisjászfalu:

Imaszándékunk:
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9 óra
11 óra
20 óra

8 óra
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

Évközi 2. vasárnap

A

Biblia nagy alakjai, a próféták
és apostolok arra tanítanak,
hogy mindnyájan Isten kiválasztottjai vagyunk: meghívottak és
küldöttek egyben.
Az anyám méhétől fogva kifejezés azt
hangsúlyozza, hogy létezésünk első
pillanatától
kezdve
választottak
vagyunk: nem érdemeink folytán,
hanem Isten örök rendeléséből. Jelenti
továbbá azt is, hogy e kiválasztottság
létezésünk legmélyebb rétegéig átjár
bennünket, a legalapvetőbb, életünknek
értelmet és célt adó meghatározottságunk. Isten szava hívott elő a nemlétből,
s e hívó szó meghívás is egyben, hogy
részt vegyünk az örök isteni terv
megvalósításában, a magunk egyedülálló, soha nem volt és megismételhetetlen módján.
Érzed-e, hogy Isten téged is kiválasztott és meghívott? Ha nem, akkor ülj le,
és gondolkozz el rajta, miért is vagy a
világon. Merj mélyre ásni, és adj hálát
mindazért, ami eddig történt veled.

Biztos lehetsz benne, hogy előbb-utóbb
felragyog előtted az a mindenestül
mélyebb és reálisabb valóság, amelyet
esetleg eltakartak szemed elől hamis,
magukat fontoskodva előtérbe helyező
valóságok: hogy Isten számára egyetlen
vagy, és hogy ő kiválasztott, meghívott
és küldeni akar téged.
Ha már meghallottad lélekben ezt a
hívást, akkor arra kell törekedned, hogy
tudatosan erre építsd az életed. Erőnek
erejével ezt állítsd az első helyre, és
söpörd félre azokat az ambíciókat,
elvárásokat, gondokat és örömöket,
melyek be akarnák temetni szívedben
választottságod mélységes tapasztalatát.
Számolj le követelőző bálványaiddal,
és szolgáltasd ki magad ennek a belülről hangzó, szelíd hívásnak.
Csak az a küldetés ér valamit az
Egyházban, amely Jézus Krisztus ismeretében gyökerezik, ahogy erről
Keresztelő János szavai is tanúskodnak
a mai Evangéliumban. Aki nem jut el
Jézus Krisztus fönséges ismeretére, aki
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nem tart ehhez képest akadálynak és
szemétnek minden egyebet, az öncélúan nyüzsög, nem Isten országának
munkálója.
Nem a hibákat kell meglátni elsősorban
és reformokat bevezetni, hanem újból
és újból felismerni Jézus Krisztust,
ahogy azt az igazi megújulást hozó
rendalapítók és szentek tették. Ők példát adtak arra is, hogy nem csupán a

meghívás, a felkészülés idején, hanem
a küldetés teljesítésekor is egészen
Jézussal kell lenni, egyre mélyebb
egységben őáltala, ővele és őbenne
cselekedni, mert csak így adhatjuk őt
hitelesen a világnak, amelynek egyedül
őrá van szüksége, senki és semmi
másra.
(Barsi Balázs–Telek Péter-Pál:
Magasság és mélység)

Az életünk a mában zajlik, nem megismételhetı módon. Ne
keményítsük meg a szívünket, ne legyünk hitetlenek, hanem
nyíljunk meg az Úr elıtt! A szívünkben dıl el ugyanis a jelen –
mondta január 12-én a Szent Márta-ház kápolnájában
bemutatott szentmisén a pápa.

Ferenc pápa: A jelen a szívünkben dől el
„Bárcsak hallgatnátok ma az Úr szavára:
«Ne
legyetek
keményszívűek!»” – idézte a pápa a Zsidókhoz
írt levélből vett olvasmányt [Zsid 3,7–14],
majd a jelen és a szív fontosságáról
beszélt.
A Szentlélek arra figyelmeztet, hogy a
mában éljünk, mert életünk ma zajlik,
ami után nem lesz visszajátszás, holnap.
Ma kaptuk meg Isten szeretetét, ígéretét, hogy megtaláljuk őt, és ebben a
mában újíthatjuk meg szövetségünket
az Istenhez való hűségben. Mából
azonban csak egy van az életünkben,
mi pedig hajlamosak vagyunk rálegyinteni és azt mondani: „Majd holnap
megcsinálom”. A holnap kísértése ez,
ami viszont nem jön el, ahogy maga
Jézus mondta a tíz szűzről szóló
példázatában. Az öt balga szűz nem vitt
magával olajat a lámpáshoz, s amikor
elmentek olajért, és odaértek végül az
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ajtóhoz, azt már zárva találták [vö. Mt
25,1–13]. A pápa utalt a Lukács
evangéliumában
szereplő
példabeszédre is, amikor a kint maradottak
zörgetik az ajtót, mondván: „veled
ettünk, veled voltunk…” Ám az Úr így
felel: „Nem ismerlek benneteket, későn
érkeztetek” [vö. Lk 13,22–27].
Ezt nem azért mondom, hogy megijeszszelek benneteket, hanem csak azért,
hogy megértsétek, az életünk a mában
zajlik. Most vagy soha. Én ezt gondolom – magyarázta a szentatya a híveknek. A holnap az örök holnap lesz,
amely soha nem alkonyul, az Úrral
örökké tart – ha hűségesek vagyunk a
mában. A kérdés tehát az, amit a Szentlélek is föltett: Hogyan élem meg a mát?
A másik szó, amit az olvasmány megismétel, a szív. A szívünkkel találkozunk
ugyanis az Úrral, és Jézus gyakran
korholja a késlekedő szívűeket, akik

későn értik meg a dolgokat. A feladatunk tehát az, hogy ne keményítsük
meg a szívünket, és kérdezzük meg
magunktól, hogy hitetlenek vagyunk-e
és eluralkodott-e rajtunk a bűn. A
szívünkben dől el a jelen. Nyitott-e a
szívünk az Úr előtt? A pápa elmondta,
hogy mindig megindítja, amikor idős
emberek, sok pap és apáca kéri: imádkozzon érte, hogy kitartson a végsőkig.
„De hiszen szépen leélted az életedet,
minden napodat az Úr szolgálatának
szentelve, és most félsz?” – mondja a
pápa, mire ők azt a választ adják: „Nem,
nem: az életem napja még nem áldozott
le: szeretném teljesen megélni az életet,
imádkozni, hogy a jelen a maga
teljességében érkezzen el, szívem
állhatatos legyen a hitben, ne rontsa
meg a bűn, a rossz szokások, a romlottság…”
Ferenc pápa újból hangsúlyozta: a ma
mindennap eljön, de soha nem ismétlő

dik meg. A napok addig követik
egymást, amíg az Úr azt nem mondja:
elég. A mai nap viszont nem ismétlődik
meg, ilyen az élet. A szívünk pedig
legyen nyitott az Úr előtt, ne zárjuk be,
ne keményítsük meg, ne legyen hitetlen,
romlott, ne uralkodjon el rajta a bűn.
Az Úr sok olyan emberrel találkozott,
aki bezárta a szívét: a törvénytudókkal,
az őt üldözőkkel, akik próbára tették,
hogy elítéljék, és végül sikerült is nekik.
Ma csupán ezt a két szót vigyük haza
magunkkal. Hogyan élem meg a mát?
Az alkony akár ma is eljöhet, ma vagy
csak sok nap múlva. De hogyan élem
meg a mát az Úr jelenlétében? És a
másik: milyen a szívem? Nyitott?
Állhatatos a hitben? Hagyom, hogy az
Úr szeretete vezesse szívemet? Ezzel a
két kérdéssel kérjük az Úrtól a kegyelmet, amelyre mindannyiunknak oly
nagy szüksége van – zárta csütörtök
reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Ökumenikus Imahét 2017
Az Ökumenikus Imahét 2017. január
15-22 között lesz. Az imahét anyagát a
németországi keresztyén testvérek
állították össze, amelynek a központi
igéje így hangzik: „…Krisztus szeretete
szorongat minket…” [2Kor 5,14-20]
A országos ünnepi nyitó istentisztelet a
Kálvin téri református templomban lesz
2017. január 15-én, vasárnap 18 órakor.
Dr. Erdő Péter bíboros mond Szent
beszédet és igét hirdet Gáncs Péter
evangélikus elnök-püspök. Az ünnepi
liturgiában szolgálnak a Magyarországi
Egyházak
Ökumenikus
Tanácsa
tagegyházainak vezetői.

Piliscsabán az erőink ésszerűbb
beosztása és a hatékonyság növelése
végett az eddigi hét helyett három
imaalkalom lesz, melyeket viszont
próbálunk vonzóbbá tenni. Az egyes
alkalmak felépítése: liturgia, meglepetés, agapé. A helyszínek és időpontok a
hirdetések között olvashatók.
Pénteken, a katolikus szervezésű
alkalmon, mi vagyunk a vendéglátók.
Ha valaki szeretne szendviccsel, süteménnyel vagy innivalóval hozzájárulni
az agapéhoz, azt örömmel vesszük.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
ezekre az alkalmakra!
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