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NE FÉLJÜNK AZ ÚJTÓL

Semmi sem természetesebb annál,
mint hogy az év fordultával minden
ember számot vet az elmúlt
esztendővel, és tervezgeti a jövőt.
Sokan fogadkozásokat is tesznek, hogy
minden eddig elkövetett hibájukat
kijavítják, sőt életüket is megújítják. (...)

Legyen szabad néhány gondolatban
megerősíteni ezt a jövőbe tekintő
reményt, illetve rámutatni annak
keresztény többletére is. Éppen
a karácsonyi csoda, Jézus születése
segít bennünket felfedezni
a keresztény remény többletét ahhoz
az általános emberi bizakodáshoz
képest, amely előreviheti ugyan
az ember életét, de nélkülözi Isten
szeretetének közvetlen
megtapasztalását. Hitünkből fakadóan
valljuk, hogy minden ember Jézus által
nyer üdvösséget, s minden ember –
hívő és nem hívő egyaránt, tudva vagy
tudatlanul – az ember természetébe írt
örök élet utáni vágyából meríti a maga
kis jövőjéhez szükséges terveket. Jézus
születésében ragyogott fel nekünk
az üdvösség napja, amely minden
embert Isten szeretetébe akar vonni.

Az ember sokféle tervet és gyönyörű
jövőt tud kigondolni, de az isteni, örök
távlatok nélkül mindez mégis hiányos,
véges marad. A legnagyszerűbb
emberi célok is meghiúsulhatnak

az emberi gyengeség, rövidlátás vagy
gonoszság miatt. Viszont ha terveinket
a gondviselő Isten akaratához igazítjuk,
nincs olyan emberi erő, amely képes
lenne keresztülhúzni azokat. (...)

XVI. Benedek pápa Pál apostol levelét
idézte – „reményre vagyunk megváltva”
(Róm 8,24) –, amikor arról tanított, hogy
a keresztény egzisztencia sajátossága
a remény. Erre a reményre
támaszkodva hisszük, hogy minden
nehézséggel meg tudunk küzdeni
életünk folyamán. Ezért a keresztény
remény bizalom a jövőben, várakozás
Isten megváltó szeretetének
kinyilvánulására. Ebben van az a
többlet, amely megkülönbözteti
a keresztény reményt az általános
emberi reménytől. „Aki nem ismeri
Istent, lehet, hogy sokféle reménye van,
de végső soron remény nélkül, a nagy,
az egész életet hordozó remény nélkül
él (vö. Ef 2,12). Az embernek igazi, nagy
és minden törésen átvezető reménye
csak Isten lehet – az az Isten, aki
»mindvégig«, a » beteljesedésig« (vö.
Jn 13,1; 19,30) szeretett és szeret” (Spe
salvi, 27). Ez az Isten szeretetéből
táplálkozó remény tesz bennünket
bátorrá, aggodalom nélkülivé
és nyitottá arra, hogy Isten szeretete
nap mint nap meglepjen bennünket
ajándékaival és elvárásaival egyaránt.
Nem ijedünk meg az élet kihívásai

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ne-feljunk-az-ujtol-veres-andras-ujevi-uzenete
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HIRDETÉSEK

Most vasárnap az aprószentekre
gondolva a szentmisék keretében
röviden imádkozunk az élet
megszenteléséért, Szent Jánosra
emlékezve pedig a szentmisék
végén borszentelést tartunk.

Hétfőn 18 órakor a piliscsabai,
kedden 18 órakor a klotildligeti
templomban lesznek a szentmisék.

Csütörtökön, december 31-e lévén,
17 órakor a csabai templomban
év végi hálaadást és szentmisét
tartunk.

Pénteken, január 1-én, az év első
napján, Szűz Mária Isten anyja
parancsolt ünnepén parancsolt
ünnepi miserendet tartunk:
11 órakor Piliscsabán, 17 órakor
Pilisjászfalun, 18 órakor
Klotildligeten lesznek a szentmisék.

Az elsőpénteki gyónási lehetőség
most a kijárási tilalommiatt
elmarad, ha valaki szeretne gyónni,
személyesen keressen.

SZILÁGYI SZABOLCS, PLÉBÁNOS

telefon 06 30 611 1296
e-mail px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA, ADMINISZTRÁCIÓ

telefon 06 20 554 9145
e-mail sylvia.kiraly@gmail.com

SZENTMISÉK RENDJE
a klotildligeti szentmiséket online is közvetítjük

HÉTFŐ 18 óra Piliscsaba
KEDD 18 óra Klotildliget
CSÜTÖRTÖK 17 óra Piliscsaba
PÉNTEK 11 óra Piliscsaba

17 óra Pilisjászfalu
18 óra Klotildliget

SZOMBAT 18 óra Klotildliget
VASÁRNAP 9 óra Klotildliget

11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu
18:30 Klotildliget

IGENAPTÁR – SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

Imaszándékunk:

A CSALÁDOKÉRT

közepette, hanem bátran Isten
szeretetébe vetjük a reményünket. (...)

Minden megkeresztelt ember
egyenként is, de az Egyház
közösségében is arra kapott meghívást,
hogy a sok szempontból halványuló
reményt ébren tartsa az emberiség
számára. „Amint Jézus anyja
a mennyben – testében és lelkében
már megdicsőülten – mintaképe
és kezdete annak az Egyháznak,
amelynek az eljövendő világkorszakban
kell teljessé válnia, ugyanúgy ezen
a földön a biztos remény és vigasztalás
jeleként mindaddig ragyog az Isten
zarándoknépe előtt, amíg el nem jön
az Úr napja (vö. 2Pt 3,10)” (Lumen
gentium, 68). Az Egyház, de az egyes
hívő ember sem töltené be krisztusi
küldetését, ha nem törekedne
a keresztény remény fenntartására. (...)

Sir 3,3-7.14-17a
Zsolt 127
Kol 3,12-21
Lk 2,22-40
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