Miserend
Február
2-án,
Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepén,
mindkét
templomban ünnepi szentmisét tartunk,
Csabán 17, Ligeten 18 órakor.
Püspök atya szeretettel várja a szerzeteseket és a lelkiségi mozgalmak tagjait a
17 órakor kezdődő ünnepi szentmisére,
amelyet a székesfehérvári Szent Imre
templomban tartanak. A hétfői szentmise Piliscsabán kivételesen elmarad.
Február 4-én 21 órakor Pilisjászfalun
rövid elmélkedést és csöndes szentségimádást tartunk.
Február 5-én első péntek. Mindkét
templomban tartunk esti szentmisét,
előtte szentgyónási lehetőséggel.
A héten Szent Balázs püspököt
ünnepeljük. Jövő vasárnap a szentmisék után Balázs-áldást osztunk.
A közlekedésrendészet kéréssel fordult
hozzánk a KRESZ szabályok betartását
illetően. Észrevételezték, hogy főleg az
útkereszteződés beláthatóságát akadályozzák a szabálytalanul parkoló gépkocsik. Kérjük autóval érkező testvéreinket, figyeljenek a szabályos parkolásra. (Emlékeztetőül: az útkereszteződéstől mért 5 méteren belül tilos várakozni, és úgy sem szabad megállni, ha
a túloldalon várakozó jármű mellett
legalább 3 méter nem marad.)

Klotildliget:
január 31. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Jer 1,4-5.17-19
1Kor 12,31–13,13 v. 1Kor 13,4-13
Lk 4,21-30
február 2. kedd
18 óra
február 4. csütörtök
18 óra
február 5. péntek
18 óra
február 6. szombat
18 óra
február 7. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 6,1-2a.3-8
1Kor 15,1-11
Lk 5,1-11
Pilisjászfalu:
február 7. vasárnap
Piliscsaba:
január 24. vasárnap
ünnepi szentmise
február 2. kedd
február 5. péntek
február 6. szombat
február 7. vasárnap
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Szent Balázs ünnepe kapcsán imádkozzunk betegeinkért!
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17 óra

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

XII. évf. 5. szám

2016. január 31.

Jézus szavai döntésre hívnak
„Ma beteljesedett az Írás, amit az imént
hallottatok” (21. v.). Vagyis: ma elérkezett az üdvösség idejének teljessége.
Ezt Jézus mondja hallgatóságának a
názáreti zsinagógában. Az Írás, amelynek jövendölése személyével beteljesedett, Izajás próféta szavai. Ezek az
üdvösség idejének megérkezéséről és
ennek jellemző vonásairól szólnak. Ez
a mai nap, amely kétezer éve Názáretre
virradt fel, a mai napig nem ért véget.
Ennek a napnak a fénye nekünk is
világít. Ennek olyan a természete, hogy
nem ismeri az estét, a Nap lenyugvását.
Az üdvösség, amelyet Jézus hozott,
jelen van most, a mai napon, amely
nem ismeri az estét, és teljességben
jelen van az örök életben.
Jézus szavainak az értelmét nem szabad beszűkíteni. Vele nem zárkózhatunk be a földi házunkba. Ennek a
világnak a tetőablakait nem szabad
besötétíteni és az evangélium szavait
olyan értelemben venni, hogy csak a
földi házunk berendezését irányítja.
Akik Jézust látták és hittek benne,
általa sokkal több fényt kaptak. János
később erről így tesz vallomást: „Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének

dicsőségét” [Jn 1,14]. Itt tehát arról a
dicsőségről van szó, amely Istentől jön,
amely Isten jelenlétét hirdeti. Jézus
nemcsak a földi szabadságért és igazságért küzdött, ő Istenhez akart kapcsolni
minket. Ő nemcsak az emberi testvériségnek a példaképe, hanem az Istent
szerető, az imádkozó emberé is. Sőt
életében ez van az első helyen. Ez
számunkra egy folytonosan jelenlévő
feladatot és kihívást jelent. Életünket
először nekünk is úgy kell alakítani,
hogy azt a végső cél, az örök üdvösség
elérésére való törekvésünk irányítsa. Ez
azt is jelenti, hogy nem élhetünk
ugyanúgy, mit azok, akiket rabjává
tettek a szekularizált világ vágyai és
ígéretei. Nem mondhatjuk, hogy ezt a
feladatot már megoldottuk. Ennek az
életvitelnek azt is hirdetnie kell, hogy
életünk célja nem lehet a jólét, a földi
kényelem és élvezetek, amelyet a technikai kultúra világa ígér számunkra.
Törekedjünk tehát olyan életstílusra,
amely radikálisan tanúságot tesz arról,
hogy ennek a világnak ezeket az ígéreteit elutasítjuk magunktól. Ehhez
valami módon egyszerűbb, igénytelenebb, a földi élvezetekkel szembe
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forduló életre kell törekednünk. Bár ez
mindnyájunk egyéni és családi feladata,
ehhez mindenképpen igazi keresztény
közösségekre, közösségi életre van
szükségünk. Jézus az Egyházáról, mint
a Szentlélek által vezetett hívő közösségről beszél. Egyéni vallásos életünknek ez a természetes és szükséges
kerete.
Ha komolyan vesszük ezeket a feladatokat, és a hiteles tanúságtételhez megvannak a szükséges közösségi keretek
is, akkor azokat a tapasztalatokat is
meg tudjuk beszélni, amelyek ebből az
életvitelből táplálkoznak.
Hogyan
jelentkezik szívünkben az az élményvilág, amely jelzi: az anyagi javak nem
tudják betölteni szívünket. Sőt, ha
ezeket mértéktelenül igényeljük, akkor
a legnemesebb, legmélyebb örömöktől
megfosztjuk szívünket. Helyette pedig
folytonos nyugtalanság fog betölteni
minket, amely abból származik, hogy
nem jó helyen keressük helyünket az
életben. Ha szívünkben, életünkben
ennek alapján már komolyan tájékozódni tudunk belső világunkban, akkor
tudunk erről hitelesen beszélni másoknak, amelynek értékét alá fogja húzni
az a tanúságtétel, amelyet életünkkel
nyújtunk. Így növekszik egyre erősebben az örök élet vágya szívünkben, és
ennek nyomán alakul egyre határozottabban az a keresztény életstílus,
amelyet az a hívő tudat alakít, hogy
felvirradt ránk Krisztusban az üdvösség
napja, az üdvösség jelen van életünkben. A hívő élet, a hívő közösség így
erősíti Isten dicsőségének jelenlétét
életünkben. Ez teszi lehetővé „Istennek,
az örök élet ízének, az igazi vigasztalásnak megtapasztalását az élet minden
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abszurditása közepette is.” (Karl
Rahner)
Jézus hallgatósága Názáretben égből
jövő jelet szeretne látni, ő azonban ezt
megtagadja tőlük. Szavai hitünket
szólítják meg, és ezzel a döntés szavai
lesznek. Ha a világot ennek alapján
építjük, akkor csodákra nem számíthatunk. Sok dolog kicsinynek, majdnem
hétköznapinak fog tűnni. Nincs lehetőségünk arra, hogy egyetlen ugrással
elérjük a boldogságot. Isten Szava
messze nem mindig felel meg vágyainknak. Azonban azt nem tehetjük meg,
hogy csak azt fogadjuk el, ami nekünk
tetszik, azt pedig megtagadjuk, ami
nem felel meg elvárásainknak. Örök
életünk szempontjából döntő jelentősége van, hogyan hallunk meg és fogadunk el mindent, amit Jézus mond
nekünk. Ez szoros összefüggésben van
az Egyház értékelésével. Úgy tekintsünk rá, mint aki megőrzi Isten Szavát,
meg is ajándékoz minket vele és ezzel
nagy szolgálatot tesz nekünk. Ezért
nagyon hálásnak kell lennünk. Gertrud
le Fort mondja az Egyházhoz írt
himnuszában: „Ki képes úgy beszélni,
ahogyan te beszélsz? A te fejed egészen az égig ér. Hitvallást teszel az
örök élet mellett, lelked soha nem rendül meg, nem lesz kicsinyhitűvé.
Benned minden zarándokút hazatalál.”
Ahhoz, hogy Jézus szavaiban ne válogassunk, hogy tanítása, kegyelmei
tévedéstől mentesen és teljes valóságában jussanak el hozzánk, és így egész
életünkkel követésének szenteljük
magunkat, ehhez arra van szükségünk,
hogy az Egyház közösségében hallgassuk meg és fogadjuk el.
forrás: Virtuális Plébánia

Egymillió csillag a szegényekért
Az Egymillió csillag a szegényekért
akció 1998-ban Franciaországból indult,
hogy meghódítsa az európai kontinenst.
Az akcióban ma már tizenöt ország
vesz részt évről évre.
Az akció célja minden országban közös:
az összetartozás szellemének, az
emberi szolidaritás érzésének erősítése.
Figyelemfelhívás a társadalom peremére szorultak felé.
Magyarországon 5 évvel ezelőtt
ádventben ragyogtak fel az első kis
csillagok és arra figyelmeztettek, hogy
vannak nálunk sokkal szegényebb
emberek, akiknek napi megélhetési
gondjaik vannak: figyeljünk rájuk,
segítsünk rajtuk.
A régiek úgy tartottál, hogy valahányszor fellobban egy csillag fénye,
szeretet gyúl egy ember szívében. Ezt a
fényt hivatottak jelképezni a Karitász
kis gyertyái.
Kérjük a kedves Testvéreket, vigyék
haza kis gyertyáinkat és szívük szerint
dobjanak be adományt a Karitász
javára a kint lévő kosárkába. (A

gyertyákat 90 Ft/db vásároltuk).
Köszönünk minden segítséget.
Szeretettel
a Ligeti Karitász munkatársai

Meghívó Családi Napra
A PPKE BTK Piliscsabán, a
Stephaneumban Családi Napot szervez
2016. február 6. szombatra. 11 órától a
Boldog Özséb Színtársulat Balázsjárást
és farsangi szokásokat elevenít fel
közös énekléssel, előtte Pál Ferenc atya

előadása hangzik el, majd kerekasztalbeszélgetés lesz. A gyermekeket játékos foglalkozásokkal várják!
A
belépés
díjtalan,
mindenkit
szeretettel vár a piliscsabai Campus!
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