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ENGEDJÜK, HOGY MEGLEPJEN BENNÜNKET
JÉZUS EZEN A KARÁCSONYON!
(Ferenc pápa katekézise 2018.12.19. részlet;
Fordította: Tőzsér Endre SP)

A történelem első karácsonya tele volt
meglepetésekkel. Máriával kezdődik,
aki József jegyese volt: érkezik az angyal, és megváltoztatja az életét. Szűzből anya lesz. Folytatódik Józseffel, aki
arra kap meghívást, hogy egy gyermek
apja legyen anélkül, hogy nemzette
volna őt. Egy olyan gyermeknek az apja,
aki – és itt a fordulat! – a legkevésbé sem
várt időpontban érkezik, vagyis amikor
Mária és József még csak jegyesek, és
a törvény értelmében nem élhettek
még egy fedél alatt. (…) Jézus születése,
az első karácsony váratlan változásokat hozott az életben. És ha mi meg
akarjuk élni a karácsonyt, akkor meg
kell nyitnunk a szívünket, és késznek
kell lennünk a meglepetésekre, vagyis
a váratlan változásokra életünkben.
Karácsony éjszakáján pedig megérkezik
a legnagyobb meglepetés: a Magasságos egy kisded. (…) Karácsonyozni tehát
azt jelenti, hogy befogadjuk a földön
a Menny meglepetéseit. Nem élhetünk
„földhözragadtan”, amikor a Menny a világba hozta meglepetéseit! A karácsony
új korszakot nyit, amelyben az életet
nem tervezzük, hanem odaajándékozzuk; amelyben többé nem önma-

gunkért, a saját kedvünk szerint élünk,
hanem Istenért és Istenben, mert Jézus
születése óta Isten a „velünk lévő Isten”,
aki együtt él és együtt jár velünk. A karácsony megélése azt jelenti: engedjük,
hogy felrázzon bennünket a karácsony
meglepő újdonsága. (…) Karácsonyozni
azt jelenti, hogy úgy cselekszünk, mint
Jézus, aki értünk, rászorulókért jött,
vagyis leszállunk a rászorulók felé. Karácsonyozni azt jelenti, hogy úgy cselekszünk, mint Mária: tanulékonyan bízunk
Istenben anélkül, hogy tudnánk, mit fog
tenni. Karácsonyozni azt jelenti, hogy
úgy cselekszünk, mint József: felkelünk,
hogy megvalósítsuk, amit Isten akar,
még ha az nem is a mi terveinket tükrözi. (…) A karácsony akkor lesz számunkra
is meglepetés, és nem valami megszokott dolog, ha el tudunk csöndesedni a betlehemi jászol előtt. Megállni
csöndben a betlehemi jászol előtt: erre
kapunk meghívást karácsonykor.
Szánj rá egy kis időt, állj oda csöndben
a betlehemi jászol elé, és megérzed,
meglátod majd a meglepetést! (…)
Áldott karácsonyt, Jézus meglepetéseivel teli karácsonyt kívánok nektek!
Forrás: Magyar Kurír

HIRDETÉSEK
Hétfőn, karácsony vigíliáján Pilisjászfalun
15:30-kor, Csabán 16 órakor pásztorjátékot,
Ligeten 16 órakor grecciot tartunk. Ligeten
és Pilisjászfalun 22 órakor, csabán 24 órakor
lesz az éjféli szentmise. A pilisjászfalui
22 órás szentmisét Ferenc atya tartja.
Kedden, karácsony napján, vasárnapi miserend lesz. Csabán 9 órakor szlovák szentmisét is tartunk. Mindegyik misében lesz
borszentelés is. A ligeti 9 órás szentmisét
László atya tartja.
Szerdán, karácsony másnapján, 11 órakor
Csabán lesz szentmise.
Csütörtökön 17 órakor Csabán lesz
szentmise.
Pénteken, december 28-án, aprószentek
napján, Ligeten 17 órakor közös imádságot,
majd szentmisét tartunk az élet megszenteléséért, ez a mise lesz a lelki örökbefogadás
záró szentmiséje is, amit agapé követ. Erre
az alkalomra hívjuk a Szent Mónika közösség
és a Ferences Világirend tagjait is.
December 31-én, hétfőn közös szentmise és
hálaadás lesz 17 órakor a csabai templomban.
Január elseje parancsolt ünnep, ezért
a miserend a következőképpen alakul:
Csabán 11 órakor, Pilisjászfalun 17 órakor,
Ligeten 18 órakor lesznek a szentmisék.
Az elsőáldozási jelentkezési lapokat január
elején osztják majd ki a hitoktatók, illetve
a listákra is ki lesz küldve.
Akik jövőre szeretnének bérmálkozni, azok
számára január 26-án, szombaton, 19 órakor
lesz a csabai plébánián egy megbeszélés.
Erre az alkalomra a leendő bérmaszülőt
is hozni kell.

Imaszándékunk:

A KARÁCSONY ÁTÉLÉSÉÉRT

MISEREND
KLOTILDLIGET
december 23. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Mik 5,1-4a
Zsid 10,5-10
Lk 1,39-45
december 24. hétfő
éjféli mise
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ünnepi mise
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egyetemi mise
december 28. péntek
december 29. szombat
december 30. vasárnap
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Lk 2,41-52
PILISJÁSZFALU
december 23. vasárnap
december 24. hétfő
december 25. kedd
december 30. vasárnap
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december 23. vasárnap
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