Miserend
Január 17-én (vasárnap) délelőtt fél 9órakor a regnumi ifjúság szentmiséjét
ünnepeljük a csabai templomban. Az
alkalomra a mi gyermekeinket és fiataljainkat is szeretettel várják.
+++
Január 17-én kezdődik az imanyolcad a keresztények egységéért. Az
első alkalmat 16 órai kezdettel a
Béthelben tartjuk meg. Az időpontokat
és helyszíneket jövő vasárnap hirdetni
fogjuk.
Pilisjászfalun a szentmise jövő vasárnap kivételesen 18 órakor kezdődik.
+++
A héten plébános atya távolléte miatt
az iskolai szentmisék és az irodai órák
elmaradnak. Sürgős esetben betegellátásra Mihály atyát lehet megkérni.
+++
Pilisjászfalun a házszenteléseket szombathoz egy hétre, január 23-án fogjuk
megtartani. Az igényeket a sekrestyében, ill. Takács Tibornál kérjük jelezni.
+++

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
január 12. kedd
18 óra
január 14. csütörtök
18 óra
január 16. szombat
18 óra
január 17. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 62,1-5
1Kor 12,4-11
Jn 2,1-11
Pilisjászfalu:
január 17. vasárnap

18 óra

Piliscsaba:
január 10. vasárnap
szlovák mise
ünnepi mise
január 11. hétfő
január 15. péntek
január 16. szombat
január 17. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Heti imaszándék
Imádkozzunk a keresztségre készülőkért,

9 óra
11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
8:30
11 óra

világnapja
kapcsán
hogyAabéke
Krisztus
Jézusban
kapottimádkozzunk
új élet kegyelme
a háborús
konfliktusok
megoldódásáért
az egész világon,
segítse őket, szüleiket és keresztszüleiket.
és a békétlenségek megszűnéséért az egyház közösségeiben és családjainkban.
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XII. évf. 2. szám

2016. január 10.

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” [1Pt 2,9]

Az Ökumenikus imahét köszöntője
Krisztusban Kedves Testvérek!
A Krisztus-hívők egységéért az imahéten összegyülekezők Isten népének
megtisztelő címeivel találkoznak. Az
Igén keresztül ezeket a címeket Isten
azoknak ígéri, akik hallgatják az Ő
tanítását és ahhoz igyekeznek igazítani
életüket. Így, mint élő kövek, átadják
magukat a Szentléleknek, a nagy Építőmesternek, hogy beépítse őket abba a
templomba, amely a Krisztus Egyháza.
Máris nem csupán kitüntető cím lesz
Isten népe számára a megszólítás:
választott nemzetség, királyi papság,
szent nemzet, Isten tulajdon népe,
hanem a Lélek élő templomának köveiként élnek, mint Krisztus-hívők.
A 2016. évi imaheti programot a lettországi keresztény testvérek állították
össze. Fontosnak találták, hogy felidézzék Péter apostol összefoglaló szavait,
amelyek Isten népének ismérvei
hitbelileg is, és etikailag is. Ezek az
ismérvek mind-mind bibliai eredetűek.
A választott nemzetség [Ézs/Iz 43,20], a
királyi papság [2Móz/Kiv 19,6], Isten

szent népe [5Móz/Második Törvénykönyv
7,6], az Isten tulajdonába vett nép [5Móz/
Második Törvénykönyv 4,20]
Krisztus
Egyházára vonatkozó ószövetségi értékek.
Abban a hitben és reményben élhet az
Egyház, hogy Isten kézen fogva vezeti,
hiszen tulajdon népének tekinti. Ebből
azonban Egyházának azt a hitbeli és
etikai következtetést kell levonnia,
hogy az Egyház tagjai egyedül csak
Istenhez tartozhatnak! Ezt azonban
nem csupán az ünnepi alkalmakon kell
kifejezésre juttatniuk, hanem a hétköznapokban, a mindennapi magatartásban
is.
Azt sem feledheti Krisztus Egyháza,
hogy ahhoz és azért, hogy Isten tulajdona lehessen, Krisztus önmagát adta
érte drága árként a Golgotán! Jézus
váltotta meg népét minden engedetlenségtől, szövetségszegéstől. Így válhatott az Egyház Isten népévé! Ezért,
amikor az imahéten Isten Egyházára
figyelünk, tényleg rácsodálkozunk,
hiszen az Úrtól lett, s csodálatos a
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szemünkben [Zsolt 118,23], mert a
keresztségben azokat, akik nem voltak
Isten népe, Isten maga tette népévé,
fogadta gyermekeivé [Hós/Oz 2,25].
Olyan időben gyülekezik össze Isten
újszövetségi népe ezen a héten, amikor
az európai keresztényeknek kemény
próbát kell kiállniuk. Az elvilágiasodás
növekedése következtében Isten temploma sem épülhet holt kövekből! Ezért
a keresztény templomokat Isten
népének újra meg kell töltenie, az
igehirdetéseket figyelmes hittel kell
hallgatnia, hogy növekedjen és erősödjön az Isten parancsolatainak való
engedelmességben! Krisztus Egyházának tagjai tehát a keresztség által
Istenhez tartozó emberek. De a megmaradáshoz elengedhetetlen hogy

szentek legyenek, mert az Úr, az ő
istenük, szent [vö: 3Móz/ Lev 19,2]. Isten
népe ezzel terjesztheti igazán ebben a
világban Isten dicsőségét [1Pt 2,9].
E gondolatok jegyében szeretettel és
felelősséggel nyújtjuk át az imahét
programját. Tesszük azzal az áldáskívánással, hogy szolgálja hitünk, és az
istengyermeki életben való növekedésünk javát.
Dr. Veres András
püspök
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke
Steinbach József
református püspök
A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának elnöke

Isten bűnbánó szavainkat
szeretetének ölelésével szakítja félbe
Nem minden szeretet jön Istentıl, de Isten az
„igazi szeretet”. Ez a gondolat ihlette a napi
liturgiát, és Ferenc pápa ezt fejtette ki péntek
reggeli homíliájában a Szent Márta-ház kápolnájában, hangsúlyozva: Isten mindig és elsıként
szeret, nem fontos számára, hogy mennyire
vagyunk bőnösök.

Szeretet, együttérzés. Mennyire eltérő
módon érti ezt Isten és az ember. Az
első olvasmányban [1Jn 4,7–10] János
apostol hosszú elmélkedést tart a hitélet
két legfőbb parancsolatáról: Isten és
embertársunk szeretetéről. A szeretet
önmagában szép; szeretni is szép dolog.
Az őszinte szeretet erőssé tesz, és saját
életünk odaajándékozásában növekszik – hangsúlyozta Ferenc pápa.
A szeretet szót gyakran használják, és
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nem tudni, hogy amikor használják, mit
is jelent pontosan. Mi a szeretet? – tette
fel a kérdést a Szentatya. – Alkalmanként a tv-sorozatokban látott szeretetre
gondolunk, de az nem tűnik szeretetnek.
Vagy a szeretet tűnhet lelkesedésnek
valaki iránt – ami aztán kialszik. Honnan jön tehát az igazi szeretet? Mindaz,
aki szeret, Istentől született, mert Isten
szeretet. Nem azt mondja: „Minden
szeretet Isten”, nem, hanem, hogy
„Isten szeretet”.
János hangsúlyozza Isten szeretetének
egy jellemzőjét: „Elsőként szeret.”
Ennek bizonyítéka a kenyérszaporítás
evangéliumi jelenete, amelyet a napi
liturgia tár elénk [Mk 6,34–44]. Jézus a
tömegre tekint, együtt érez velük, ami

nem ugyanaz, mint szánalmat érezni
valaki iránt. A szeretet, amit Jézus
táplál az emberek iránt, akik körbeveszik, odavezet, hogy együtt szenved
velük, és részese lesz életüknek. Ez
Isten szeretete, amit sosem előz meg az
ember szeretete. Rengeteg példát találunk erre, kezdve a tékozló fiútól.
Amikor nyomja valami a szívünket, és
bocsánatot akarunk kérni az Úrtól, Ő
vár minket, hogy megbocsásson –
mondta a pápa. – Az irgalmasság éve
egy kicsit ez is: tudjuk, hogy az Úr vár
mindannyiunkat. Miért? Hogy megölelhessen bennünket. Semmi többet
nem akar, mint hogy azt mondja:
»Fiam, lányom, szeretlek. Hagytam,
hogy keresztre feszítsék a Fiamat érted,
ez a szeretetem ára.« Ez a szeretet
ajándéka.

Az Úr vár engem, az Úr azt akarja,
hogy megnyissam a szívem ajtaját.
Ebben mindig legyünk biztosak –
hangsúlyozta a Szentatya. – Ha úgy
éreznéd, nem vagy méltó Isten szeretetére, még jobb, mert Ő vár téged, úgy,
amilyen vagy, nem úgy, ahogy mások
mondják neked, hogy tenned kellene.
Menjünk az Úrhoz, és mondjuk:
„Tudod, Uram, hogy szeretlek.” Vagy
ha nem tudjuk ezt mondani, akkor
mondjuk ezt: „Tudod, Uram, hogy
szeretnélek szeretni, de nagyon bűnös
vagyok.” Ő pedig ugyanazt teszi majd,
mint a tékozló fiúval, aki elköltötte
minden pénzét szenvedélyeire. Nem is
hagyja majd befejezni a szavaidat, egy
öleléssel megállít. Ez Isten szeretetének
ölelése – zárta péntek reggeli
homíliáját Ferenc pápa.
forrás: Vatikáni Rádió

A püspökszentlászlói „Életrendezés Háza”
lelkigyakorlatai
2016.01.25-31.
2016.03.24-27.
2016.05.19-22.
2016.06.13-18.

2016.07.3-10.
2016.07.11-16.
2016.08.20-23.

Lukács János SJ;
Nagy Bálint SJ
Nemeshegyi Péter SJ;
Lukács János SJ
Fodor János atya;
Bayer Róbertné
Tornya Erika RSCJ, Ann
Krauss, Dagmar Scherf,
Kutas Attila atya
Lukács János SJ;
Nagy Bálint SJ
Fodor János atya;
Bayer Róbertné
Bíró László püspök

Hivatástisztázó személyesen
lelkigyakorlat
Húsvéti lelkigyakorlat

kísért

Személyesen kísért szent ignáci
lelkigyakorlat
Hivatástisztázó személyesen kísért
lelkigyakorlat
Választhatóan magyar vagy német
nyelven!
Hivatástisztázó személyesen kísért
lelkigyakorlat
Személyesen
kísért
szentignáci
lelkigyakorlat
Lelkigyakorlat jegyeseknek és együttjáróknak

További információ az eletrendezeshaza.hu honlapon található.
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