Miserend
Ma délután 4 órakor a Béthelben
kezdődik az ökumenikus imahét
programja. Kérjük testvéreinket, aki
teheti, a megvendégeléshez járuljon
hozzá egy-egy tálca süteménnyel azon
alkalmakon, amikor mi vagyunk a
házigazdák.
A hétköznap esti szentmisék a héten
elmaradnak. Klotildligeten ezen a
szombaton kivételesen nem tartunk előesti szentmisét. Aki szeretne elő-esti
szentmisén részt venni, ez szombaton
17 órakor a csabai nagytemplomban
lehetséges.
Meghívó
Tóth Sándor: Táj és lélek c. könyvének
bemutatójára a Klarissza házba.
Időpont: január 21. (csütörtök) 19 óra
(A könyvhöz DVD lemezfölvétel is
tartozik)
Közreműködik:
Budai Ilona Magyar örökség-díjas
népdalénekes
Lázár Csaba színművész
Véghelyi Balázs költő, kiadó
Mindenkit szeretettel várunk.

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
január 19. kedd
január 21. csütörtök
január 23. szombat
január 24. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Neh 8,2-4a.5b.8-10
1Kor 12,12-30 v. 1Kor 12,12-14.27
Lk 1,1-4;4,14-21
Pilisjászfalu:
január 24. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
január 17. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise
január 18. hétfő
január 22. péntek
január 23. szombat
január 24. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Heti
imaszándék
Heti
imaszándék
Heti
imaszándék
Imádkozzunk a keresztségre készülőkért,

8:30
11 óra
17 óra
8:30
11 óra

Imádkozzunk, hogy
a különböző
keresztény
felekezetek vezetői és tagjai
világnapja
kapcsán
hogyAabéke
Krisztus
Jézusban
kapottimádkozzunk
új élet kegyelme
találjanak
rá
az
egység
Szentlélek
által
mutatott
útjára!
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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A hitet nem könyvekből tanuljuk,
hanem Isten ajándéka, amit kérni kell
A hit mindig győz, mert a vereség is
átalakul győzelemmé. Ez nem egy
„mágikus” dolog, hanem személyes
kapcsolat Istennel, amelyet nem
könyvekből tanulunk meg: Isten ajándéka, amit kérni kell – fogalmazott
Ferenc pápa január 14-i reggeli
homíliájában, amelyet a Szent Mártaház kápolnájában mondott.
Az első olvasmány Sámuel könyvéből
való, és elmondja Isten népe vereségét
a filiszteusok ellen. „A vereség igen
nagy volt”, a nép elvesztett mindent,
„méltóságát is”. „Mi vezetett ehhez a
vereséghez?” – tette fel a kérdést a
pápa. A nép „lassanként eltávolodott az
Úrtól, világiasan és bálványaival élt”.
Elmentek ugyan Siló szentélyébe, de
úgy, „mintha kulturális hagyomány
lenne, elvesztették gyermeki kapcsolatukat Istennel. Nem imádták Istent! És
az Úr magukra hagyta őket”. A nép
még a Szövetség ládáját is felhasználja,
hogy győzzön a csatában, de úgy,
mintha valami „mágikus” dolog lenne.
„A ládában volt a Törvény, amelyet
nem tartottak be, és amelytől eltávolod-

tak.” Nem volt már „személyes kapcsolatuk az Úrral. Elfelejtették Istent, aki
megmentette őket”. Vereséget szenvednek, 30 ezer izraelit megölnek, a
Szövetség ládáját a filiszteusok
elveszik, Héli két fia, a bűnöző papok,
akik kihasználták az embereket Siló
szentélyében, meghalnak. „Teljes vereség” – állapította meg a Szentatya. „Így
végzi az a nép, amely eltávolodik Istentől.” Van szentélye, de szíve nem
Istennel van, nem imádja Istent.
„Hiszel Istenben, egy Istenben, aki
kissé ködös, távol levő, aki nem lép be
szívedbe, és te nem engedelmeskedsz
parancsolatainak. Ez a vereség!” A
napi evangélium [Mk 1,40–45] viszont
egy győzelemről szól.
„Akkor odajött hozzá egy leprás, és
térdre esve így kérlelte: »Ha akarod,
meg tudsz tisztítani engem.« Provokálja az Urat mondván, hogy »én az
élet vesztese vagyok, de te átalakíthatod ezt a vereséget győzelemmé!« Ha
akarod, meg tudsz tisztítani engem. A
leprás ugyanis vesztesnek minősült, aki
nem élhetett közösségi életet, mindig
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Ökumenikus Imahét
kiselejtezték, félre állították. Jézus
megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét,
megérintette, s közben azt mondta neki:
»Akarom, tisztulj meg!« Így, egyszerűen: ez a csata két perc alatt véget ért
győzelemmel. Az előző egész napos
csata pedig vereséggel zárult. Ebben az
emberben volt valami, ami arra indította, hogy Jézushoz menjen és ezzel a
kihívással álljon elé. Volt hite!” –
mutatott rá Ferenc pápa.
János apostol azt mondja, hogy a világ
feletti győzelem a hitünk. „Hitünk
mindig győz!” A hit győzelem. Ahogy
ez a férfi mondja: „Ha akarod, meg
tudod tenni.” A vereséget szenvedők az
első olvasmányban imádkoztak Istenhez, elhozták a szövetség ládáját, de
nem volt hitük, elfelejtették. Ennek az
embernek volt hite, és amikor hittel
kérünk valamit, Jézus maga mondta,
hogy hegyeket mozgathatunk meg.
Képesek vagyunk hegyeket megmozgatni, a hit képes erre. Jézus is ezt
mondta: „Bármit kértek az Atyától

nevemben, megkapjátok. Kérjetek és
megadatik, kopogtassatok és befogadásra találtok.” De a hittel kell ezt tenni,
ez a mi győzelmünk – figyelmeztetett a
pápa.
Végül homíliáját így zárta: „Kérjük az
Úrtól, hogy imánk mindig a hitben
gyökerezzen, a belé vetett hitből
szülessen. A hit kegyelme ajándék, a
hit. Ezt nem a könyvekből tanuljuk
meg, hanem egy ajándék, amelyet az
Úr ad. Kérjük: adj nekem hitet!
»Hiszek, Uram!« – mondta az az ember,
aki kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg
gyermekét: »Kérlek Uram, segítsd az
én kis hitemet!« Hittel imádkozik és
meggyógyul gyermeke. Kérjük az
Úrtól a kegyelmet, hogy hittel tudjunk
imádkozni és hogy biztosak legyünk
abban: minden dolgot, amit kérünk tőle,
megkapunk azzal a bizonyossággal,
amelyet a hit ad nekünk. Ez a mi
győzelmünk: a hitünk!”

2016. január 17 – 24.

jan.
17. 16 óra
vasárnap

Nyitó istentisztelet
Helyszín: Béthel
Igét hirdet: Száraz László

18.
hétfő

7.40

Hétindító gondolatok diákoknak
a Páduai Szt. Antal Gimnáziumban.
Igét hirdet: Thurnay Béla

18 óra

Istentisztelet
Helyszín: SILÓ
Igét hirdet: Szép Mónika

19.
kedd

18 óra

Istentisztelet
Helyszín: Egyházközségi nővérek kápolnája
Igét hirdet: Dr. Váralljai Csocsán Jenő

21.
csütörtök

18 óra

Istentisztelet
Helyszín: Piliscsabai nagytemplom
Igét hirdet: Dr. Székely János, a Katolikus Püspöki
Konferencia roma keresztények lelkipásztori
gondozásával megbízott püspöke

22.
péntek

18 óra

Istentisztelet taizéi énekekkel
Helyszín: Ferences ház
Igét hirdet: Csoma Áron

23.
szombat

16.30

Istentisztelet
Helyszín: Pilisjászfalu
Igét hirdet: Thurnay Béla

18 óra

Istentisztelet népzsolozsmával
Helyszín: Klotildligeti katolikus templom
Igét hirdet: Kézdy Péter

16 óra

Záró istentisztelet népzsolozsmával
Helyszín: Református templom
Igét hirdet: Bindes Ferenc

Forrás: Vatikáni Rádió

Az Egyházközségi Nővérek Társaságának kápolnájában ezentúl havonként
tervezünk csendes szentségimádást a papi és szerzetesi hivatásokért. Az
alkalmak minden hónap 21-én este 18 órakor, szentmisével kezdődnek, majd
éjfélig tartó szentségimádással kérünk az Úrtól új papi és szerzetesi
hivatásokat, és imádkozunk lelkipásztorainkért. A csendes szentségimádáson
bármilyen időtartamban részt vehetünk. Minden egész órakor elmondjuk a
Prohászka-imaszövetség imáját és a szerzetesekért való imádságot is. Mivel
ebben a hónapban 21-én este ökumenikus alkalom van, kivételesen 20-a,
szerda estére hirdetjük meg ezt az eseményt. 18 órakor plébános atya mutat be
szentmisét, mely után az Oltáriszentség éjfélig lesz látogatható. 19-21 óráig
Ferenc és László atya lehetőséget kínál szentgyónás elvégzésére is.
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Az ökumenikus imahét rendje

24.
vasárnap
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