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Amikor Jézus elküldte tanítványait, ezt 
mondta nekik: „Ha betértek egy ház-
ba, először ezt mondjátok: »Békesség 
e háznak!« Ha békesség fia lakik ott, rá-
száll békességetek, ha nem, visszaszáll 
rátok” (Lk 10,5–6). Ez tehát a középpont 
Jézus tanítványainak missziójában: 
a békét hirdetni mindenkinek. Ez az 
üzenet pedig mindenkihez szól, akik az 
emberi történelem drámái és erőszakos-
ságai között a békében reménykednek. 
A „ház”, amelyről Jézus beszél, jelenthet 
minden családot, minden közösséget, 
minden országot és minden földrészt 
a maga egyediségében és történetével, 
de mindenekelőtt vonatkozik minden 
egyes emberi személyre megkülön-
böztetés és kirekesztés nélkül. És értjük 
alatta a mi „közös házunkat” is: a boly-
gót, ahol Isten lakást készített számunk-
ra, és arra hívott meg minket, hogy sze-
rető gondoskodással gondját viseljük. 
Legyen hát ez az én jókívánságom az új 
esztendő kezdetén: békesség e háznak! 
A béke a reményhez hasonlóan – ahogy 
azt a költő, Charles Péguy megállapítja 
– olyan, mint egy törékeny virág, amely 
megpróbál az erőszak kövei között 
kinyílni. (…) Társadalmunk ma minden 
korábbinál jobban igényelné „a béke 
formálóit”, akik hiteles követei és tanúi 

lehetnek Istennek, annak az Atyának, 
aki az egész emberi család jólétét és 
boldogságát kívánja. (…) A béke minden 
ember tiszteletén, illetve a törvények és 
a közjó, valamint a ránk bízott teremtés 
és a megelőző generációk gazdag er-
kölcsi örökségének tiszteletén alapszik. 
(…) A béke egy olyan kihívás is, amelyet 
nap, mint nap vállalni kell. A béke a 
szív és a lélek megtérése, és egyáltalán 
nem egyszerű a belső és a társadalmi 
békének e három, egymástól elválaszt-
hatatlan dimenzióját felismerni: 

• Békesség önmagunkkal: az önfe-
jűség, a harag és a türelmetlenség 
visszautasítása mellett – miként  
Szalézi Szent Ferenc tanácsolja 
– némi szelídséget is kell gyakorol-
nunk magunkkal szemben, azért, 
hogy másokkal szemben is szelí-
debbnek bizonyuljunk; 

• Békesség másokkal: a családtaggal, 
a baráttal, az idegennel, a szegény-
nyel, a szenvedővel… – bátorság 
ahhoz, hogy találkozzunk velük és 
meghalljuk a szavukat; 

• Békesség a teremtett világgal:  
Isten ajándékának nagyságát és 
az érte való felelősségünket ismét 
felismerni, úgy, mint e világ lakói, 
polgárai és jövőjének alakítói.

BÉKESSÉG E HÁZNAK!

Forrás: Magyar Kurír

(Ferenc pápa 2019. január 1-jére,  
a béke 52. világnapjára írt üzenetének részlete)

https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/bekesseg-e-haznak-ferenc-papa-uzenete-beke-52-vilagnapjara


KLOTILDLIGET
január 06. vasárnap
 ünnepi mise 9 óra
 családok miséje 11 óra
 egyetemi mise 20 óra
Iz 60,1-6
Ef 3,2-3a.5-6   
Mt 2,1-12
január 10. csütörtök 18 óra
január 12. szombat 18 óra
január 13. vasárnap
 ünnepi mise 9 óra
 családok miséje 11 óra
 egyetemi mise 20 óra
Iz 42,1-4.6-7
ApCsel 10,34-38 
Lk 3,15-16.21-22

PILISJÁSZFALU
január 06. vasárnap 17 óra
január 13. vasárnap 17 óra

PILISCSABA
január 06. vasárnap
 ünnepi mise 11 óra
január 11. péntek 17 óra
január 12. szombat 17 óra
január 13. vasárnap
 ünnepi mise 11 óra

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
fogadóóra:
 csütörtök  17:00–17:45
 péntek  16:00–16:45
telefonszám: 
 06 30 611 1296 
e-mail: px.sacerdos@gmail.com

HIRDETÉSEK

Vízkereszt ünnepéhez kötődnek a 
házszentelések: akik ezt szeretnék 
kérni, Szabolcs atyát személyesen vagy 
telefonon keressék.

Pénteken 20 órakor taizéi ima lesz az 
Egyházközségi Nővérek kápolnájában.

Az elsőáldozási jelentkezési lapokat 
a héten osztják majd ki a hitoktatók, 
illetve a levelezőlistákra is kiküldésre 
kerülnek. A jelentkezési lapok visszajut-
tatási határideje: január 31.
 
Akik ősszel szeretnének bérmálkozni, 
azok számára január 26-án, szombaton, 
19 órakor lesz a csabai plébánián egy 
megbeszélés. Erre az alkalomra a leen-
dő bérmaszülőt is hozni kell.

Akik idén szeretnének házasságot  
kötni Piliscsabán, illetve akik itt szeret-
nének részt venni a jegyesoktatáson, 
és ezt még nem jelezték, keressék fel 
Szabolcs atyát.
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