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VÉGET ÉRT „A BEZÁRT EGEK” IDŐSZAKA
Ma ünnepeljük Urunk megkeresztel‐
kedését, és ezzel lezárul a karácsonyi
időszak. Az evangélium leírja, mi történik a
Jordán folyó partján. Abban a pillanatban,
amikor Keresztelő Szent János
megkereszteli Jézust, megnyílik az ég.
Szent Márknál olvassuk: „Amint feljött
a vízből, látta, hogy megnyílik az ég” (1,10).
Eszünkbe jut Izajás próféta drámai
könyörgése: „Ó, bárcsak széttépnéd az
egeket, és leszállnál!” (Iz 63,19). Ez a fohász
meghallgatást nyert Jézus megkeresztel‐
kedésének eseményekor. Így véget ért
„az egek bezártsága”, amely az Isten
és az ember különválasztását jelentette
a bűn következményeként. A bűn eltávolít
bennünket Istentől, és megszakítja a föld
és az ég közötti kapcsolatot –
meghatározva ezáltal nyomorúságunkat
és életünk kudarcát.
A nyitott egek azt jelzik, hogy Isten
kiárasztotta kegyelmét, s hogy a föld
meghozza termését (vö. Zsolt 85,13).
A föld ez által Isten emberek közötti
lakhelyévé vált, és mindnyájunknak
megvan a lehetősége, hogy találkozzon
Isten Fiával, megtapasztalja teljes
szeretetét és végtelen irgalmasságát.
Valóban találkozhatunk vele a
szentségekben, különös tekintettel az
Eucharisztiára. Felismerhetjük őt
testvéreink arcában, különösen
a szegényekben, a betegekben,
a bebörtönzöttekben, a menekültekben:
ők a szenvedő Krisztus élő teste, a
láthatatlan Isten látható képmásai.
Jézus megkeresztelkedésével nemcsak az
egek nyílnak meg, hanem Isten ismét
hallatja hangját: „Te vagy az én szeretett
Fiam, benned telik kedvem” (Mk 1,11).
Az Atya hangja kihirdeti a misztériumot,
Részletek Ferenc pápa homiliájából

ami az Előfutár által megkeresztelt
Emberfiában rejlik.
Azután a Szentlélek galamb képében
leszáll Jézusra, ami lehetővé teszi Krisztus,
az Úr Felszenteltje számára, hogy
megkezdje küldetését, ami a mi
üdvösségünk. A Szentlélek – imáink nagy
elfeledettje: gyakran imádkozunk
Jézushoz, imádkozunk az Atyához,
különösen, amikor a „Miatyánkot”
imádkozzuk, de nem túl gyakran
imádkozunk a Szentlélekhez, ugye?
Ő az elfeledett. Szükségünk van rá, hogy
kérjük segítségét, erejét, sugallatát –
a Szentlélek az, aki áthatotta teljes
egészében Jézus életét és szolgálatát:
ugyanaz a Lélek, aki ma vezeti a
keresztények létét. Ha a Szentlélek
működése alá helyezzük keresztény
életünket és küldetésünket, amelyet
mindnyájan megkaptunk keresztségünk
értelmében, az azt jelenti, hogy ismét
megtaláljuk a világhoz alkalmazkodó,
könnyű életmód leküzdéséhez szükséges
apostoli bátorságot.
Ezzel szemben egy keresztény, egy
közösség, amely „süket” a Szentlélek
hangjára, aki arra késztet, hogy elvigyük
az evangéliumot a föld és a társadalom
végső határáig, egyben olyan „néma”
kereszténnyé és közösséggé válik, amelyik
nem beszél, és nem evangelizál.
De emlékezzetek erre: imádkozzunk
gyakran a Szentlélekhez, hogy segítsen,
adjon erőt, adjon ösztönzést és vigyen
előbbre minket! Mária, Isten és az egyház
Anyja kísérjen el bennünket, s minden
megkereszteltet! Segítsen minket, hogy
növekedjünk az Isten iránti szeretetben és
az evangélium szolgálatának örömében,
hogy így életünk teljes értelmet nyerjen!

HIRDETÉSEK

VÁLTOZÁSOK ÉS KÉRÉSEK

Szombaton a 18 órás ligeti szentmise egyben
regnumi mise is lesz.
Jövő vasárnap kezdődik az ökumenikus
imahét, aminek az első alkalma jövő
vasárnap lesz 16 órakor a református
templomban, a második csütörtökön 18
órakor a katolikus templomban (ligeti), a
harmadik pedig az azt követő vasárnap 16
órakor a Béthelben, amit a családos
harangtúra fog megelőzni.
Január 25-én, szombaton 19 órakor a jászfalui
kápolnában Görföl Tibor teológus tart
előadást: Hogyan legyünk vallásosak a XXI.
Században? címmel.
Vízkereszt ünnepe után kezdődnek a
házszentelések, aki szeretné ezt kérni,
személyesen vagy telefonon keressen.
A listákra kiküldtem, a hitoktatóktól pedig
beszerezhető az elsőáldozási jelentkezési
lap, amit kérlek január 31-ig juttassatok vissza
a hitoktatókhoz.
Februárban lesznek a jegyesoktatások, aki
idén szeretne házasságot kötni Piliscsabán,
kérem, január közepéig keressen meg.
A ligeti sekrestyében kapható a piliscsabai
kalendárium, a ligeti templom bejáratánál
pedig a ligeti templom bemutatása és
története.

– A korábban bevezetett dolgokkal továbbra
is lehet élni, mint elsőpénteki gyónási
lehetőség, szentségi kápolna, vagy másokat
meghívni a tavasszal újból induló Alpha
kurzusra.
– Egy új világi lelkipásztori kisegítőnk lesz
Ligeten, aki a képzést most kezdi: Almássy
András.
– Az Eucharisztikus Világkongresszusra
készülve január 1-től a Kongresszusig a
vasárnapi misékben a prédikációk elején a
szentmisét és a szentmise egyes részeit
veszem majd sorra és magyarázom.
– A szentmisében a Hiszekegyet és a
Miatyánkot törekedjünk együtt elkezdeni.
– Próbáljunk meg ne késni a misékről,
inkább érkezzünk korábban!
– Ha a gyermekünk elkezd hangoskodni, és
nincs remény arra, hogy abbahagyja, akkor
lehetőség van arra, hogy:
– Piliscsabán az előtér
keresztelőkápolnájában kialakított
gyereksarokba menjünk vele,
– Klotildligeten a hátsó kápolnában
kövessük vele a szentmisét a kivetítőn,
– Pilisjászfalun pedig a sekrestyében, ahol
szintén követhető a szentmise,
ugyanakkor a templomhajóban maradó
hívek jobban tudnak figyelni a
szentmisére.

AKTUÁLIS MISEREND
HÉTFŐ

18 óra

Piliscsaba

KEDD

18 óra

Klotildliget

CSÜTÖRTÖK

18 óra

Klotildliget

PÉNTEK

18 óra

Piliscsaba

SZOMBAT

18 óra

Klotildliget

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS

VASÁRNAP

9 óra
11 óra
17 óra
20 óra

Klotildliget
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Klotildliget

telefon
e-mail

IGENAPTÁR –
URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
Iz 42,1-4;6-7
Zsolt 28
ApCsel 10,34-38
Mt 3,13-17

FOGADÓÓRA
csütörtök
péntek

17:00–17:45
17:00–17:45

06 30 611 1296
px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA IRODISTA
telefon
e-mail

06 20 554 9145
sylvia.kiraly@gmail.com
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