Miserend
Húsvéthétfőn mindkét templomban 11
órakor tartunk szentmisét. A plébánosi
fogadóórát kivételesen hétfő helyett
kedden 15.30-kor, péntek helyett pedig
csütörtökön 17 órakor tartjuk a
piliscsabai plébánián.
***
Április 7-én (kedden) az esti szentmise
kivételesen elmarad.
***
Április 12-én, vasárnap, az Isteni
Irgalmasság vasárnapja lesz. Szent II.
János Pál pápáról emlékezünk meg
ezen a napon, a templomunkban őrzött
vérereklye tiszteletével, a 9 órai
szentmise
kapcsán.
Az
Isteni
Irgalmasság vasárnapján – a szokott
feltételek mellett – teljes búcsú
nyerhető.

Klotildliget:
április 5. Húsvét vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 10,34a.37-43;
1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9
április 6. Húsvéthétfő
11 óra
április 9. csütörtök
18 óra
április 11. szombat
18 óra
április 12. Húsvét 2. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 4,32-35;
1Jn 5,1-6;
Jn 20,19-31
Pilisjászfalu:
április 12. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
***
A március 28-i templom- és templom
kert takarításról készült összefoglaló a
piliscsabatemplom.hu honlapon, az
Életünk rovatban olvasható.

április 5. Húsvétvasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
április 6. Húsvéthétfő
április 10. péntek
április 11. szombat
április 12. vasárnap
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk
Imádkozzunk,ahogy
világi
közösségi
és egyházi
és személyes
közügyek felelőseiért,
életünkben
hogy élő areménnyel,
és jóhétköznapjaink
lelkiismerettel láthassák
el szolgálatukat
Húsvét öröme
örömévé legyen!
a közösség javára!
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9 óra
11 óra
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

XI. évf. 14. szám

2015. április 5.

Húsvéti üzenet
Húsvétkor Krisztus feltámadását ünnepli a keresztény
világ.
Ennek az ünnepnek a titka egyszerre régi és új; időben
történik, de örök; halandó, de halhatatlan. Krisztus
ugyanis Isten létére „magára vette az emberi természetet,
szenvedett a szenvedőkért, fogoly lett a bilincsbe
vertekért, halálra ítélték a gonosztevőkért, eltemették őt a
megholtakért, de feltámadt sírjából” (Szárdeszi Melito). Ő
feloldozza az elítélteket, életre kelti a halottakat,
értelmessé és örömtől sugárzóvá teszi az ember életét.
Belőle fakadnak eszményeink, de a jövőbe vetett
reménységünk is. Ebben a fényben látjuk meg, hogy mi a
feladatunk a világban. A feltámadt Krisztus ad erőt
emberi és keresztény hivatásunk teljesítéséhez. Őt
ünnepeljük húsvétkor családjainkban és templomainkban.
Krisztus minden szenvedést legyőző szeretetével
fordulunk embertársaink felé.
Az ő békéjét kívánjuk minden jó szándékú embernek.
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Húsvét, 2015.
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
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Hitünk és reményünk alapja

J

ézus apostolai, majd első hívei,
amikor az üdvösség jóhírét
hirdették, akkor tanúbizonyságot tettek nemcsak Jézus szavai, tettei
és halála, hanem feltámadása mellett is.
Feltámadása nélkül Jézus keresztje nem
lett volna több mint kudarcának rút
emlékeztetője, egy áldozatnak az
emblémája, jelképe. Feltámadásának
erejéből azonban a győzelem jelképévé
lett, az üdvösség jelévé.
Ez derül ki abból a történetből, amelynek helye Cézareában volt, nem sokkal
Jézus mennybemenetele és a Szentlélek
elküldése után. Ez a nagy tengerparti
város, amelyben a helytartó is lakott,
mintegy harminc kilométerre volt Jeruzsálemtől. A főszereplő egy római
százados, tehát nem zsidó ember,
messziről érkezett zsidó földre,
valahonnan Itáliából. Az Apostolok
Cselekedeteinek könyve igen szép
jellemzést ad róla: ,,Egész házanépével
együtt vallásos és Istenfélő ember volt,
sok alamizsnát osztott ki a nép között,
és szüntelenül imádkozott az Istenhez.”
[ApCsel 10, 2] Hogyan lett Istenhívő ő és
házanépe, erről semmit nem tudunk. A
legfontosabb részletet azonban közli
Lukács, a könyv írója. Kora délután
lehetett, amikor Kornéliusznak angyal
jelent meg és ezt mondta: ,,Imádságaid
és alamizsnáid felszálltak Isten színe
elé, és ő megemlékezett rólad.” [4.v.] A
szöveg tehát világosan jelzi, hogy az
imádságnak és a jócselekedeteknek
kegyelmet kiérdemlő hatása van és
most ennek konkrét tartalmát is jelzi:
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Hívd el házadba Pétert, szól az angyal
üzenete. Ő nem is volt közel valahol a
város egy másik utcájában, hanem egy
másik helyiségben, Joppéban. Péter
közben ugyancsak isteni megvilágosítást kap, amely arról tájékoztatja, hogy
aki Krisztus-hívő akar lenni, nem kell
se zsidónak lennie, se a zsidó vallás
szertartási
törvényeit
nem
kell
megtartania. A Szentlélek pedig arra
biztatja, ha követek érkeznek a kéréssel,
hogy menjen velük, teljesítse kívánságukat. Így lélekben már felkészülve
hallgatja meg a pogány, de Istenfélő
százados követeinek beszámolóját:
gazdánk ,,egy szent angyaltól parancsot
kapott, hogy hivasson téged házába és
hallgassa tőled az igéket.” [22.v.] A
százados jámborsága tehát nem is akármilyen kegyelmet érdemel ki számára
Istentől. Pétert hívhatja házába, Jézus
apostolát, kereszthalálának és feltámadásának tanúját, aki Krisztustól kapott
megbízással hirdeti a Megváltó
eljövetelének és a megváltás megtörténtének örömhírét! Megkapja azt a
kegyelmet is, hogy amikor Péter
megérkezik és elmondja neki Jézus
örömhírének tartalmát, a százados ezt
házanépével együtt hívő lélekkel
fogadja! Ez a szentírási történet
számunkra is bátorító üzenetet tartalmaz. Bízhatunk abban, hogy a mi
imádságaink és jócselekedeteink is
felszállnak Isten színe elé. Érdemeket
jelenthetnek ahhoz, hogy így kiérdemeljük mások számára a megtérés
kegyelmét. Kiérdemelhetjük a kegye

lem indításait másoknak ahhoz, hogy
Isten szolgáitól meghallgassa és
elfogadja az ,,igéket”.
Nagyon tanulságos az is, ahogyan Péter
a századosnak és házanépének Jézusról
beszél. Érdekes, hogy feltételezi, Jézus
híre eljutott a századoshoz is. Isten
elküldte igéjét Izrael fiainak, amikor
békességet hirdetett Jézus Krisztus által,
aki mindennek az Ura, mondja Péter, és
utána jelzi: Ti is tudjátok, hogy mi
történt Galileától kezdve egész Júdeában a János által hirdetett keresztség
után, hogy miképpen kente föl Isten
Szentlélekkel és erővel a Názáretből
való Jézust, aki körüljárt, jót tett és
meggyógyította mindazokat, akiket az
ördög hatalmába kerített, mert Isten
vele volt.” [38.v.] Mi pedig tanúi
vagyunk mindennek és annak is, ami
ezután történt. ,,Fára függesztve megölték őt. De Isten harmadnapon
feltámasztotta, s megadta neki, hogy
megjelenjen, nem az egész népnek,
hanem Isten által előre kijelölt tanuknak, minekünk, akik ettünk, ittunk vele,
miután halottaiból feltámadt.” [ApCsel
10, 39-41] Péter tehát Jézus feltámadására
helyezi
igehirdetésében
a
hangsúlyt. Amit hirdetett, amit tett,
annak igazságát az bizonyítja, hogy
Isten feltámasztotta őt. Ám a százados
igazi megtéréséhez még valamire szükség volt. ,,Miközben Péter ezeket a

szavakat mondta, a Szentlélek leszállt
azokra, akik az igét hallgatták.” [44.v.]
Ez oly módon történt, hogy Péter és
környezete számára is nyilvánvaló lett.
[46.v.] A százados és házanépe számára
nagy kegyelem, hogy szemtanúktól és
Istentől kiválasztott tanúktól ismerik
meg Jézus életének, kereszthalálának
feltámadásának igazi valóságát, és az
üdvösség titkát, amelyben ez által
részesülünk. Ahhoz, hogy igazi hívők
legyenek, szükség van a Szentlélekre is,
aki ugyancsak rájuk szállt. Mindez
együtt teszi lehetővé a századosnak és
házanépének megkeresztelését. Bár mi
nem lehetünk Jézus életének, halálának,
feltámadásának szemtanúi, de azzal az
öntudattal vallhatjuk meg keresztény
hitünket, hogy az evangéliumokon
keresztül és az egyház közvetítésével
ezektől a szemtanuktól fogadtuk el mi
is Jézus feltámadásának örömhírét. Ez
bizonyítéka annak, hogy mindaz igaz,
amit hirdetett, és diadalmas jele annak,
hogy ő győzelmet aratott a halálon. Így
ez számunkra is elvesztette fenyegető
arcát. A halálban Krisztussal találkozunk, hogy örök életével ajándékozzon
meg minket. Ha így élünk, és ilyen
hittel beszélünk életünk értelméről,
bízhatunk abban, hogy ez tanúságtétel
lesz mások számára, és a Szentlélek
erejével segítség a megtéréshez.
forrás: Virtuális Plébánia
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