Miserend
December 26-án és 30-án az irodaidő
elmarad.
December 26-án, Karácsony másnapján, Csabán és Klotildligeten 11 órakor
lesznek a szentmisék.
December 27-én nem lesz szentmise.
December 28-án, aprószentek napján
18 órakor a klotildligeti templomban
szentmisét tartunk az élet védelméért,
az élet megszenteléséért. A misét szentségimádással egybekötött zsolozsma
követi. Erre az alaklomra különösen is
hívjuk a Szent Mónika közösség és a
Ferences Harmadrend tagjait, és mindazokat, akik az élet védelméért
szeretnének imádkozni.
December 29-én 18 órakor a
klotildligeti templomban lesz szentmise.

Klotildliget:
december 25. Karácsony
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 52,7-10
Zsid 1,1-6
Jn 1,1-18
december 26. Karácsony másnapja
11 óra
december 28. szerda
18 óra
december 29. csütörtök
18 óra
december 31. szombat, Szilveszter
18:30
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

December 30-án 17 órakor a csabai
templomban tartunk szentmisét.

Pilisjászfalu:
január 1. vasárnap

December 31-én, Szilveszter napján,
17 órakor a csabai templomban, 18:30kor a klotildligeti templomban tartunk
hálaadó szentmisét, majd hálaadást az
eltelt évért.

Piliscsaba:
december 25. Karácsony
szlovák mise
ünnepi szentmise
december 26. hétfő
december 30. péntek
december 31. szombat
január 1. vasárnap
ünnepi szentmise

Január 7-én este tartjuk a két egyházközségi bálját a Páduai iskolában,
részletekkel hamarosan jelentkezünk.

17 óra

9 óra
11 óra
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra
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Dsida Jenő:

Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Heti imaszándékunk:
hála
az adventi
a megtestesülés
időszak megéléséért.
ajándékáért
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Karácsony ünnepe
Newman bíboros írja:
„Milyen furcsa is vagy te ember! –
Egyszer azért vagy elégedetlen, mert
Isten távol van tőled, máskor pedig
azért, mert túl közel jött hozzád.
Egyszer az Isten fönsége miatt panaszkodsz, máskor meg azért, mert földig
alázkodott. Belőled hiányzik az alázat,
Ember! Mikor hagysz már fel, hogy
önmagadat tekintsd a világ középpontjának? Mikor fogod végre megtanulni, hogy az Isten végtelen?
Végtelen, amikor a mennyben uralkodik, és végtelen, amikor itt a földön
szolgál. Mert akkor a legmeggyőzőbb,
amikor Gyermekké alacsonyította
magát.”
Sokszor elgondolkodtam már, miért
nagyobb ünnep nálunk a karácsony
húsvétnál, aminek nagyobbnak kellene
lennie! Azért talán, mert Jézust nem
lehet kitörölni az emberiség életéből,
de a születést ünnepelni könnyebb: egy
gyereket nem kell túl komolyan venni.
Húsvétról csak komolyan lehet beszélni.
Pedig a mai evangélium nem véletlen
János könyvéből. El akar gondolkodtatni a szenteste édeskés hangulata után.
Az Ige itt fekszik a jászolban, – a világ
őáltala lett, de mégis a gonoszság titka
marad, hogy a világ miért nem fogadja
be őt, aki fényt, kegyelmet, igazságot
hozott.
Egy néger bölcsesség tartja: „Egy
félszemű ember csak miután egy vak
emberrel találkozott, akkor mond
köszönetet Istennek. Ehhez hasonló
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egy angol filmszínésznő mondása, aki
sokfelé járt a világban: Sokan megelégszenek kevéssel is, feltéve, hogy
másoknak még kevesebbje van.
Valóban hogyan lehet életünk Ura ez a
Krisztus a mai fogyasztói társadalomban? Az a Jézus, aki nem volt sikeres,
csak néhány embert tudott meggyőzni,
de azok is cserbenhagyják? Az a Jézus,
aki szegényen születik, aki elhagyatottan hal meg?
A világ ma pedig szigorú mércével mér.
Észreveszem benne még a szépet és jót,
amit nem sikerrel, pénzzel mérnek?
A világban való érvényesülés arra tanít,
hogy magamnak más mércét állítsak fel,
mint másoknak: ha munkás vagyok,
szidjam a munkáltatót, a tőkéseket, az
új kapitalistákat. Ha bérlakásom van, a
magas lakbért, aki ezt beszedi. Ha
viszem valamire, akkor a magam
vagyona, háza, kocsija magától értetődő, jogos. Viszont kinézem az
újgazdagokat, haragszom rájuk, ha
úszómedencéjük van.
Más a magatartásunk azokkal szemben,
akik még nem vitték annyira, vagy
akiknek nincs saját otthonuk, kocsijuk
kertes házuk. Velük szemben jó
szándékúak vagyunk. Ellátjuk őket jó
tanácsokkal, fölényesek vagyunk velük
szemben. Ez mindig is így volt, így
marad a jövőben is. De vajon akkor
miért jött el Jézus? Ha ma is csak akkor
értékeljük
egészségünket,
anyagi
biztonságunkat, ha olyanokkal találkozunk, akik betegek, akiknek kevesebbje

van, mint nekünk?
Hozhattam volna más példát is, az élet
bármely területéről: egy a lényeg: rá
kell
döbbenünk,
rászorulunk
a
megváltásra. A világ önmagától nem jó,
bár Isten jónak teremtette, ezt
elveszítettük az eredendő bűn által.
Jézus eljövetele nélkül nem találnánk a
boldogság útjára. Eljövetele azonban
kérdést tesz fel számodra: mit látsz
Jézus életéből? Csak egy sztorit,
történetet a múltból? Van róla fogalmad, hogy az Úr beszél hozzád, ahogy
beszélt Máriához, Józsefhez, a szentekhez, minden emberhez? Kinek tartod
Jézust? Életed megváltójának, életed
Urának, barátodnak, akire hallgatsz?
Kivel találkozol Jézus személyében?
Csak a betlehemi kisdeddel, vagy a
felnőtt Jézussal, aki rád kérdez, mint
Péter apostolra a tagadás után: szeretsz
te engem? Betartod Isten törvényeit,
vagy megfellebbezed őket, hogy
melyik nem időszerű számodra?
Az ezekre a kérdésekre adott válaszok
melyeket csak minden ember saját
maga fogalmazhat meg, ugyanannak a
központjába vezetnek, mint amit karácsony alatt értünk: az Istennel való
találkozáshoz. Mi más következnék
abból, hogy Isten emberré lett? Találkozni akar velünk, be akar lépni az
életünkbe. A megtestesült Ige az ember
szintjére helyezkedett, hogy az embert
fölemelje méltóságára: „Hatalmat adott
nekik, hogy Isten gyermekei legyenek.”
Az Ige azért is testté lett, hogy hozzá-

férhetővé tegye az Istent az ember
számára, hogy megismertesse őt.
„Istent soha nem látta senki. Az
Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki.”
A karácsony, rajongásunk a betlehemi
Gyermek iránt, s benne az isteni szeretet megsejtése még nem jelenti hitünk
és üdvösségünk beteljesedését. A karácsonyi éjszakába bevilágító fénysugár
csak útra indító, küldetést és hivatást
adó szózat, üzenet az angyalok éneke
által. Ezt az üzenetet meg kell tanulnunk Mária hitével fogadnunk, hogy
kitartsunk az úton hűségesen, és
valóban elérkezhessünk a dicsőség
fényéhez. Mária alázatával a szolgálat
útját kell végigjárnunk.
A megtestesülés és Születés még nem a
teljes Krisztus-esemény. Csak egy
bevezető rész Jézus tanításába. Még
messzi van a beteljesülés, a cél, a
dicsőség. Előbb magának Krisztusnak
kell végigjárnia a kereszt nehéz útját, a
teljes emberi sorsot. Krisztus után
bennünk is kell megszülessen egy új
szemlélet, új élet.
Urunk, Istenünk! Őrizd meg és gyarapítsd örömeinket és tartsd távol tőlünk
a bajt, a bánatot. Jövőnk sorsa a te
kezedben van. Segíts, hogy hozzád
térjünk, vallásosabb életet éljünk.
A kegyelemből való élet kezdődjék
azzal, hogy most a jászol elé tesszük
bűneink terhét, mulasztásainkat, és
persze ide helyezzük örömünket és
reményünket.
forrás: Virtuális Plébánia

3

