Miserend
Ma ünnepeljük az Isteni Irgalmasság
vasárnapját. A szokott feltételek mellett
teljes búcsú nyerhető.
***
Április 13-án este pontosan 18:30-kor
kezdődik a képviselő-testület gyűlése,
amelyre a testület tagjait szeretettel
várom. Fő napirendi pontunk a
zárszámadás és költségvetés lesz.
***
Április 19-én 8:30-kor a regnumi
ifjúság szentmiséje kezdődik a csabai
templomban.
***
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
válogatotban,
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!
***

Klotildliget:
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
április 14. kedd
18 óra
április 16. csütörtök
18 óra
április 18. szombat
18 óra
április 19. Húsvét 3. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 3,13-15.17-19;
1Jn 2,1-5a;
Lk 24,35-48
Pilisjászfalu:
április 19. vasárnap
Piliscsaba:
április 12. vasárnap
ünnepi szentmise
április 13. hétfő
április 17. péntek
április 18. szombat
április 19. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk
Imádkozzunk
a világi
azokért,
és akik
egyházi
az első
közügyek
szentáldozásra,
felelőseiért,
hogy élőés
reménnyel,
és szentségének
jó lelkiismerettel
láthassák
el szolgálatukat
a bérmálás
fölvételére
készülnek!
a közösség javára!
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17 óra

11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
8:30
11 óra
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Isten megbocsát

Gondolatok az Isteni irgalmasság vasárnapjára

N

em
tudom
megbocsátani
magamnak, hogy megszegtem a
házastársi hűséget – mondja
valóban őszinte bánattal, könnyek
között egy fiatal férfi nekem. A
feleségem megbocsátott nekem, de én
nem tudom megbocsátani magamnak,
hogy ezt tettem vele. Mit mondhattam
erre papként? Ezt mondtam: Lehet,
hogy ön nem képes megbocsátani saját
magának, de a jó Isten biztosan
megbocsát önnek. A bűneink okozta
sebeket egyedül az irgalmas Isten
képes begyógyítani.
Mai elmélkedésünkben tekintsünk az
irgalomban gazdag Isten felé! Szent II.
János Pál pápa kezdeményezésére a
húsvét utáni vasárnapon az Isteni
Irgalmasságot
ünnepeljük.
Mindenekelőtt azt érdemes tisztáznunk,
hogy mit is jelent az irgalmasság. Sok
ember ugyanis napjainkban vagy nem
érti, vagy félreérti, hogy mit jelent ez a
fogalom, illetve tulajdonság. Mit jelent
az, hogy Isten irgalmas? Mit jelent,
hogy az ember irgalmat gyakorol? A
félreértés oka az lehet, hogy sokan úgy

vélik, gyávaságot vagy bizonyos
értelemben megalkuvást jelent, ha
valaki a másik embernek megbocsátja
gyengeségeit, bűneit. Szerintük az
igazságosság elve a legfontosabb, s
ennek megfelelően a jóért jutalom, a
rosszért pedig büntetés jár kivétel
nélkül minden esetben. Eközben sajnos
nem veszik észre, hogy az igazságosság
elvének könyörtelen hangoztatása és
érvényre
juttatása
bizony
igazságtalansághoz
és
irgalmatlansághoz vezet. Ne essünk
tévedésbe: az igazságosság fontos
szempont,
de
szeretet
nélkül,
megbocsátás nélkül rossz irányba vezet.
Isten irgalmas, azaz megbocsát.
Irgalmát az emberek felé gyakorolja.
Az ember ugyanis szembeszáll Istennel,
nem engedelmeskedik neki, nem tartja
meg törvényeit. Ezáltal az ember bűnt
követ el és bűnével eltávolodik Istentől.
Isten irgalmas és megbocsát az
embernek. Nekünk, bűnös és bűneinket
megbánó embereknek szükségünk van
arra, hogy Isten irgalmas legyen,
megbocsásson
nekünk,
különben

„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője Plébános: Száraz László
Megjelenik: minden vasárnap
 (30) 748-4427
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
szarazlaszlomor@gmail.com
Internet: www.piliscsabatemplom.hu

e-mail: klotildliget@freemail.hu

bűneink miatt büntetést érdemelnénk,
és az igazságosság szerint nem volna
más
lehetőség.
Amikor
Isten
megbocsát a bűnbánó embernek, akkor
visszafogadja őt szeretetébe. A
megbocsátás,
az
irgalom
nem
gyengeség Isten részéről, hanem
szeretetéből fakadó tulajdonság és
cselekedet.
Jézus szava szerint az embernek is
irgalmasnak kell lennie. Amit mond,
valójában az egyik legkomolyabb
felszólítása
felénk:
„Legyetek
irgalmasok, miként a ti mennyei
Atyátok is irgalmas!” [Lk 6,36], illetve
„ha ti nem bocsátotok meg az
embereknek, Atyátok sem fog nektek
megbocsátani” [Mt 6,14]. Isten irgalmát
utánozva nekünk is megbocsátónak kell
lennünk embertársaink felé.
Gyakran
hallani
a
következőt:
„Megbocsátok, de nem felejtek!” Az
így vélekedők azt gondolják, hogy
most pillanatnyilag nem neheztelek a
másikra, nem ütök vissza azonnal, de
majd alkalomadtán bosszút állok, és
elégtételt veszek az engem ért
sérelemért.
Ez
valójában
nem
megbocsátás! Aki érti az irgalmasság
fogalmát és találkozott már az igazi
irgalmassággal, azaz megtapasztalta,
hogy Isten eltörli bűneit, az nem mond
ilyet. A megbocsátás a bűnöknek és
sérelmeknek teljes elfelejtését jelenti.
Nem emlékezem többet arra, hogy a
másik ember mivel bántott meg, nem
említem meg többé előtte, hanem

2

végképp
kitöröltem
még
az
emlékezetemből is. Így helyezhetjük
ugyanis
új
alapokra
emberi
kapcsolatainkat, és Isten is így helyezi
új alapra kapcsolatát velünk. Nem
emlékezik többé bűneinkre, hanem
szeretetét sugározza felénk.
Idén, a hit évében különösen is fontos,
hogy a világ felé tegyünk tanúságot
arról, hogy hiszünk az irgalmas
Istenben. Hiszünk abban,
hogy
mindenkinek megbocsát. Hiszünk
abban, hogy irgalma és szeretete
nagyobb a mi bűneinknél. Hiszünk
abban, hogy irgalmának köszönhetően
juthatunk el az örök üdvösségre.
Hiszünk abban, hogy az Egyház az
irgalmasság
jele
a
világban.
Imádkozzunk a nem hívőkért, hogy ők
is megtapasztalják Isten irgalmát!
Istenem, irgalmas Atyám, nagy
alázattal és bűneim beismerésével
indulok feléd. Tudatában vagyok annak,
hogy megbántottalak téged, s csak
nálad lelhetek irgalomra. Irgalmad a te
végtelen
szeretetednek
a
jele.
Elhagyom a tékozlás bűnös útját, és
bátran visszaindulok hozzád, aki
megbocsátó irgalommal vársz rám.
Rálépek arra az útra, amely feléd, az
irgalomban gazdag Isten felé vezet!
Taníts meg engem arra, hogy mindig
meg tudjak bocsátani embertársaimnak,
így fejezve ki szeretetemet feléjük!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
forrás: Magyar Kurír

Ke dves Testvéreim!
Püspök
atya
szándéka
szerint
Pünkösdre létrejön a plébánia új
képviselőtestülete, és a plébániai élet
szervezési feladatait átveszi a jelenleg
működő
testülettől.
A
képviselőtestületet a hívek választása
és a plébános javaslata alapján a
megyéspüspök nevezi ki, és bízza meg
a szolgálattal. Ugyancsak ő erősíti és
bízza meg a testület tisztségviselőit
(világi elnök, jegyző, pénztáros,
gondnok,
gazdasági
ellenőr,
templomatyák), akiket a testület saját
soraiból választ.
A képviselőtestület választásának
módját,
a
Magyarországi
Egyházközségek
Képviselőtestületi
Szabályzata írja elő.
A választásokat a következő ügymenet
szerint bonyolítjuk le:

A jelölés: április második hete.
A plébános elkészíti a jelöltek listáját:
április harmadik hete.
A szavazás vége: május 3-a.
A számlálóbizottság összesíti a
szavazatokat: május első hete.
A püspöki jóváhagyás: május első hete.
Az új képviselő-testület eskütétele:
május 16-a szombat este.
A tisztségviselők megválasztása a
testületen belül: május utolsó hete
A választások során tájékoztató
fórumra hívom meg a jelölteket és az
egész
plébániai
közösséget,
a
következő témákban: „Mire hívja meg
a Lélek a mai időkben a plébániai
közösséget?”
„Ötletek
egy
képviselőtestület
közösség-építő
működéséhez”.
Figyelmüket szívből köszönöm:
László atya

1Úton zarándoklat
A Mária Út Egyesület ismét közös célért, a nemzetek, népek
megrendezi a tavaly nagy sikernek megbékéléséért, az egységért.
örvendő
1Úton
Nemzetközi A tavalyi 1Úton rendezvény emberek
Zarándoknapot 2015. augusztus 22-én, ezreinek adott élményt, spirituális
ezúttal az egységért imádkozva. Idei elmélyülési lehetőséget. A pozitív
különlegesség, hogy nem csak a visszajelzéseken
felbuzdulva
úgy
Mariazell-Csíksomlyó
irányon határoztunk, hogy az idei évben is
indulnak
zarándokok,
hanem megtartjuk
ezt
az
egynapos
meghirdetjük az É-D-i vonalat is zarándoklatot. Hívunk mindenkit a
Esztergomtól Máriagyűdig.
részvételre, hogy közösen eltölthessünk
Mariazelltől Csíksomlyóig és az É-D-i egy napot Isten társaságában, a
vonalon, Esztergomtól Máriagyűdig természetet járva. Remek alkalom ez
2015. augusztus 22-én egyszerre azoknak is, akik szeretik a természetet,
zarándokolunk a teljes úton, az érintett a túrázást és szeretnének teljesíteni,
települések polgárait, hívőket és nem eddigi határaikat átlépni.
hívőket hívva, várva és bevonva. Egy Részletek: http://1uton.mariaut.hu/
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