Miserend
A most következő Nagyhéten a megváltó Jézus szenvedésére, Húsvét örömére, keresztségünk megünneplésére,
és megtérésünkre irányul figyelmünk.
Lehetőleg vegyünk részt a szertartásokon, s imádságos lélekkel tartsuk meg a
nagypénteki, szigorú böjtöt!
Nagyhétfőn 18 órakor a szülők számára
tartunk nagyböjti, lelki estét a katolikus
gimnáziumban.
A keddi szentmise elmarad.
Nagycsütörtökön fél 7-kor ünnepeljük
az utolsó vacsora szentmiséjét, majd 9től éjfélig taizéi virrasztást tartunk. A
virrasztás alatt szentgyónás elvégzésére
is lesz lehetőség.
Nagypénteken ugyancsak fél 7-kor
ünnepeljük meg Passióval és kereszthódolattal Jézus megváltó halálát.
Nagyszombaton reggel 8-tól este 8óráig lehet a szentsírt látogatni, kérjük
azok jelentkezését, akik egy-egy órát
vállalnának a szentsír őrzésében.
Reggel 9 órakor a föltámadás ünneplésének főpróbájára várjuk a ministránsokat.
A húsvéti ünneplés szombaton este 9
órakor kezdődik. Aki tud, fölgallérozott
gyertyát hozzon magával. A vigíliaünneplés után tartjuk a feltámadási
körmenetet, ezt követi a húsvéti ételek
megáldása.
Húsvét vasárnapján 9 órakor, 11 órakor,
és este 8-kor mutatunk be szentmisét.

Klotildliget:
március 29. Virágvasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 50,4-7;
Fil 2,6-11;
Mk 14,1 - 15,47
április 2. Nagycsütörtök
április 3. Nagypéntek
április 4. Nagyszombat
április 5. Húsvét vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 10,34a.37-43;
1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9

18:30
18:30
21 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
április 5. Húsvétvasárnap

17 óra

Piliscsaba:
március 29. vasárnap
ünnepi szentmise
április 2. Nagycsütörtök
április 3. Nagypéntek
április 4. Nagyszombat
április 5. Húsvét vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
április 6. Húsvét hétfő

Heti imaszándék
Imádkozzunk,
Imádkozzunk
hogy aközösségünk
világi és egyházi
minden
közügyek
tagja fölfedezze
felelőseiért,
életében
hogy élő reménnyel,
és jó lelkiismerettel
láthassák
el szolgálatukat
Jézus Krisztus
keresztjének életadó
erejét!
a közösség javára!
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
16:30
15 óra
18 óra
9 óra
11 óra
11 óra
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Virágvasárnap utáni gondolatok

D

öbbenetes! Az Istenember
földreborul és fölsír: „Hányszor próbáltalak összegyűjteni,
mint kotló a csibéit, de ti nem akartátok”.
Karácsony éjjelén angyalait küldte a
közénk jövő Isten, jelt rakott az égre,
csillagot, hogy könnyebb legyen a
szeretet, a jóság mellett dönteni! Heródes döntött, és a katonáit küldte
válaszul.
Jézus Krisztus sír Jeruzsálem falai előtt.
Sirat minket. Sír, de nem adja fel az
örök tervét, a szeretetben együtt élő
nagy család álmát, ahogy Ő maga
mondta: az Isten Országát. Döntés elé
állít. Minden nap virágvasárnapja.
Újból és újból kinyújtja felénk ölelő
karjait az Isten.
Nem adja fel a teremtés célját: Isten
Országát, hol nincsenek győztesek és
legyőzöttek, hanem mindenki diadalmaskodik, hol a vállak egymás mellet
feszülnek, és az álmok, a gondolatok
nem kioltják, hanem alázattal hordozzák, felemelik egymást.
Mindannyian dönthetnénk az élet mellett. A mennyei Atya számára nincs jó

és rossz gyerek. Ő a tékozló fiúkat
hazavárja, hogy bűneiktől tisztára
mosva magához ölelje őket. Milyen
más lett volna az emberiség története,
ha a Virágvasárnap ujjongó tömegben
ott lettek volna a főtanács emberei is:
Kaifás, Heródes, Pilátus és a többiek?
Nem kellett volna megélnünk nagycsütörtököt, nagypénteket, Jeruzsálem
pusztulását, Mohácsot, a világháborúkat!? Igen, a Gonosz, mint ordító
oroszlán jár körül és keresi, hogy kit
nyelhet el. Mennyi vér, és szenvedés?
Dönthettünk volna a szeretet, a jóság,
az élet mellett is.
Jézus Krisztus sír, sirat minket, de nem
adja fel! Húsvét hajnalán az első szava
a reményvesztett emberiséghez, a
bűnös Magdolnához: Menj, szólj a
többieknek, találkozunk Galileában. Ne
szomorkodjatok, folytatjuk ott, hol
abbahagytuk. Legyőztem a Gonoszt, az
élet bontakozik, megy tovább. A
szeretetet, a bizalmat, az életet meg
lehet ölni, el lehet pusztítani, el is lehet
cinikusan temetni, de harmadnap feltámad. Diadalmaskodik!
Döbbenetes, az átdöfött szív újra él,
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Prohászka Imaszövetség
szeret, remél! Nincs benne tétovázás,
félelem,
duzzogás,
bosszúvágy,
szemrehányás. Jézus bízik az ő Atyja
alkotásában, az emberben. A mindmáig
munkálkodó Isten hiszi, hogy a teremtés beérik, és az Ő Országa eljön. Az
élő szeretete nem eltapos, legyőz,
hanem magához emel, megtisztít, életet
ad!

Bennünket is saját képére, hasonlatosságára teremtett az Isten. Utunk egyéni
és közösségi golgotákon, nagypéntekeken keresztül vezet. Egyetlen válasz a
virágvasárnapi nemekre, a keresztre, a
szívünket átdöfő lándzsák, vagy a
gonosz szavak vasára egy csendes,
indulatmentes újrakezdés, bizalommal
teljes felhívás: Bízzatok! Nincs veszve
semmi, az élet, a szeretet diadalmaskodni akar, és diadalmaskodni is fog.
Gyertek szelíden, de határozottan,

menjünk tovább a szeretet útján.
A 2004. dec. 5., de most 2006 Virágvasárnapja után sem tudok mást tenni,
mint némán leborulok a világért síró,
bennünket összegyűjteni akaró Istenember mellé. Én igent akarok mondani,
így csak egyetlen imám lehet „bocsásd
meg nekik Atyám, nem tudják mit
cselekednek!” Sírok, harmadnapon
alázattal felállok, és az
Úr
hitével
tovább
megyek. Igen céltudatosan, a szeretet útján
tovább megyek, mert
hiszek a feltámadásban,
a szeretet végső győzelmében. Abban a győzelemben, mely nem az
embert, hanem a mi
emberségünket, méltóságunkat tönkretevő bűnt,
önzést,
kapzsiságot
győzi le. Határozott
léptekkel tovább megyek, mert hiszek a
tiszta szeretetben, az önzetlen jóságban,
az alázatos munkából kibomló közös
hazánk, az Isten Országának eljövetelében.
Kisebb testvéri szeretettel, a feltámadás
életet adó hitével ölellek, és tiszta
szívvel kívánok, diadalmaskodó szent
húsvéti ünnepeket,
Csaba t.
forrás: erdely.ma

Április 18-án, szombaton 17 órakor a piliscsabai focipályán kerül
megrendezésre a hagyományos Piliscsabai Ökumenikus Futball Kupa. Két-két
válogatott küzd meg egymással, a 30 éven aluliak, és a 30 éven felüliek. Ha
szívesen játszanál a katolikus válogatottban, akkor jelentkezz Paczolay
Tamásnál (30 éven aluliak) a 20-823-2374,
vagy Laza Zoltánnál (30 éven felüliek) a 30-307-1936 telefonszámon!
Ha csak szurkolni szeretnél, akkor is gyere!
2

Prohászka Imaszövetség Kedves Tagjai!
Krisztusban Kedves Testvéreim!
A nagyböjt a lelki megújulás ideje, • Édesapák, családfők megáldása
Március 19.
ezért kiváló alkalom arra, hogy egy
Szent József napján szentmise keretékicsit önmagunkba tekintsünk és
ben ünnepli a Katolikus Egyház az
elhatározásokat tegyünk. Ebben az
Apák
Napját.
Székesfehérvári
időszakban három magatartásforma is
Egyházmegyében immár hagyománysegítségünkre lehet; az első a böjt, ami
nyá vált, hogy a plébánosok ezen a
által az önmagunkról való lemondást
napon megáldják az egyházközségükgyakoroljuk; a második az alamizsna,
höz tartozó apákat. Székesfehérváron
amellyel a többi ember felé fordulunk;
a Szeminárium templomban a 10 óraa harmadik pedig az ima, amivel
kor kezdődő szentmise keretében
Istenre emeljük a tekintetünket.
áldom meg az édesapákat.
Ezeket a kegyelmi eszközöket – az
Imaszövetség tagjaiként – különösen is • Kaszap István emlékmise - Kaszap
István év megnyitása
felhasználhatjuk arra, hogy áldozatokat
Március 25.
hozzunk a hivatásokért és mindazokért,
Kaszap István születésének 99. évforakik azt keresik, hogy mire hívja őket a
dulóján ünnepi szentmisét tartok 17
Jóisten.
órai kezdettel a Prohászka templomKérem, fogadják szeretettel Prohászka
ban (Vasútvidék). A szentmise után
Ottokár püspök gondolatait:
Kaszap István sírjához vonulunk, és
„A szenvedésben nyilatkozik meg a
közösen imádkozunk mielőbbi bollélek fölénye; a világot is csak az győzi
doggá avatásáért. 2015-ben ezen a
le igazán, csak az emelkedik föléje, aki
szentmisén történik az egyházmegyei
a szenvedésben is érvényesíti a lélek
Kaszap István év megnyitása.
erejét s hatalmát s türelme s megadása
által bizonyítja, hogy a lélek több, mint • Prohászka Ottokár emlékmise halálának 88. évfordulója alkalmából
az anyag, a test, a fájdalom, az erőszak,
Március 28.
a halál. A türelmes szenvedésben
A Központi Papnevelő Intézetben, ill.
nyilatkoztatja ki magát a lélek világaz Egyetemi Templomban, Prohászka
fölényessége. (…)
Ottokár halálának 88. évfordulóján
E hitünk által változik el a szenvedés
ünnepséget tartunk Budapesten. A 18
Istent szolgáló hatalommá, s a legnaórakor kezdődő szentmise után meggyobb kétséget, mely Isten ellen
koszorúzzuk Prohászka Ottokár mellhadakozik s azt kérdi: mire jó a szenveszobrát a szeminárium kertjében.
dés, azt a türelem oldja meg, mely azt
Szeretettel várom imaszövetségünk
feleli: Isten dicsőségére jó!”
egyházmegyénk
minden
(Prohászka Ottokár: Új elmélkedések: tagjait
A Szép Szeretet Anyja) programjára!
Figyelmükbe és imáikba ajánlom az Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Spányi Antal
egyházmegye közelgő programjai
megyéspüspök
közül a következőket:
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