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FEDEZZÜK FEL ÚJRA A BENNÜNKET ÖSSZEKÖTŐ TESTVÉRISÉGET!
„Dicsőség a magasságban Istennek,
és békesség a földön az embereknek,
akiket ő szeret” (Lk 2,14)
Akárcsak a barlanghoz elsőként odafutó
pásztorok, mi is döbbenten állunk a jel
előtt, amelyet Isten nekünk adott: „Egy
bepólyált, jászolba fektetett gyermek”
– ez a jel (Lk 2,12).
Csöndben letérdelünk és imádjuk őt.
Mit mond nekünk ez a gyermek, aki
értünk született Szűz Máriától? Mi a
karácsony egyetemes üzenete? Azt
mondja, hogy Isten jóságos Atya, és mi
mindannyian testvérek vagyunk.
Ez az igazság képezi az alapját az
emberiségre vonatkozó keresztény
látásmódnak. A Jézus Krisztus által
nekünk ajándékozott testvériség nélkül
az igazabb világ megvalósítására irányuló
erőfeszítéseink hamar kifulladnak, és a
legjobb tervek is könnyen lélektelen
struktúrákká lesznek.
Ezért hát karácsonyi jókívánságom:
a testvériség jókívánsága.
– Testvériséget minden nép és kultúra
között!
– Testvériséget az eltérő gondolkodású,
egymást mégis tisztelni és a másikat
meghallgatni képes emberek között!
– Testvériséget az eltérő vallású emberek
között!
Jézus azért jött el, hogy feltárja Isten
arcát mindenki előtt, aki keresi őt. Isten
arca pedig egy konkrét emberi arcban
mutatkozott meg. Nem egy angyalban,
hanem egy emberben jelent meg, aki egy
meghatározott időben és helyen született.

És így megtestesülése által, Isten Fia
megmutatja, hogy a szeretet, a
befogadás, a tisztelet által jön el az
üdvösség, ennek a mi szegény
emberségünknek a számára, melyben
mindannyian osztozunk, még ha igen
sokféle nép, nyelv vagy kultúra tagjai
vagyunk is… ám mindannyian testvérek
vagyunk az emberségben!
Különbözőségeink tehát nem kártékonyak
vagy veszélyesek, hanem gazdagságot
jelentenek. Akárcsak egy mozaikműves
esetében: jobb, ha sokféle színű kő áll a
rendelkezésre, mint ha csak párból
választhat!
A család tapasztalata is erre tanít:
testvérekként mindannyian különfélék
vagyunk, és nem mindig értünk egyet,
de ott a felbonthatatlan kötelék, amely
egybefűz minket, s szüleink szeretete segít,
hogy mi is szeressük egymást.
Ugyanez érvényes az emberiség családjára
is, ám itt Isten a „szülő”. Ő testvériségünk
alapja és ereje.
Fedezzük fel újra ezen a karácsonyon
a bennünket, embereket egyesítő
testvériség kötelékeit, amelyek
a népeket is egybefűzik!
A kicsiny, hidegtől reszkető gyermek, akit
ma a jászolban látunk, védelmezze
a föld minden gyermekét és minden
törékeny, védtelen embert! Mindannyiuk
számára hozzon békét és vigasztalást
az Üdvözítő születése! Amikor átérezzük,
hogy az egyetlen, mennyei Atya szeret
minket, találjunk újra egymásra,
és éljünk testvérekként!

(Részlet Ferenc pápa 2018. karácsonyi Urbi et Orbi üzenetéből)

HIRDETÉSEK
Most vasárnap a szentmisék végén
Szent János apostolra emlékezve
borszentelést tartunk.

Pénteken, első péntek lévén, 19 és 22 óra
között ligeten csöndes szentségimádás
és gyónási lehetőség lesz.

A héten a megszokott miserend lesz a
következők kivételével:

A ligeti sekrestyében kapható az
egyházközségi naptár, a piliscsabai
kalendárium, a ligeti templom
bejáratánál pedig a ligeti templom
bemutatása és története.

– kedden, december 31-e lévén,
17 órakor a csabai templomban
év végi hálaadást és szentmisét
tartunk;
– szerdán, január 1-én, az év első
napja, Szűz Mária Isten anyja
parancsolt ünnepén parancsolt
ünnepi miserendet tartunk:
11 órakor Csabán,
17 órakor Jászfalun,
18 órakor Ligeten
lesznek a szentmisék.

AKTUÁLIS MISEREND

FOGADÓÓRA
csütörtök
péntek

17:00–17:45
17:00–17:45

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
telefon
e-mail

06 30 611 1296
px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA IRODISTA

HÉTFŐ

18 óra

Piliscsaba

KEDD

17 óra

Piliscsaba

telefon
e-mail

SZERDA

11 óra
17 óra
18 óra

Piliscsaba
Pilisjászfalu
Klotildliget

Imaszándékunk:

CSÜTÖRTÖK 18 óra

Klotildliget

PÉNTEK

18 óra

Piliscsaba

SZOMBAT

18 óra

Klotildliget

VASÁRNAP

9 óra
11 óra
17 óra
20 óra

Klotildliget
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Klotildliget

06 20 554 9145
sylvia.kiraly@gmail.com

HÁLÁBÓL AZ ELMÚLT ÉVÉRT

IGENAPTÁR – SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
Sir 3,3–7.14–17a
Kol 3,12–21
Mt 2,12–15.19–23
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