Miserend
Május 16-án 9 órakor az elsőáldozók
egy részének elsőáldozási szentmiséje
lesz. Kérjük testvéreinket, hogy az
elsőáldozók és szüleik számára
fenntartott helyek figyelembevételével
keressenek ülőhelyet a templomban.
Május
12-én
a
Prohászka
imaszövetség találkozóját tartjuk a
Nagyboldogasszony házban 16:30-kor.
Az imaszövetség tagjait, és a velünk
imádkozni szándékozókat szeretettel
várjuk.
Május
12-én
a
Klotildligeti
templomban Taizéi imaóra lesz a taizéi
közösség alapításának 75., Roger
testvér születésének 100. és halálának
10. évfordulójára emlékezve.
Május 14-én este Püspök atya
kezdeményezésére az egyházmegye
minden templomában szentségimádást
tartunk, kifejezve imádságban való
egységünket. Ligeten 17 órakor
szentóra lesz, majd 17:30-kor litániát
imádkozunk,
18
órakor
pedig
szentmisét mutatunk be.
Szombaton az esti szentmise után
zsolozsmát imádkozunk.

Klotildliget:
május 10. Húsvét 6. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48;
1Jn 4,7-10;
Jn 15,9-17
május 12. kedd
18 óra
május 14. csütörtök
18 óra
május 16. szombat
18 óra
május 17. Urunk me nnybemenetele
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23;
Mk 16,15-20
Pilisjászfalu:
május 17. vasárnap
Piliscsaba:
május 10. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
május 11. hétfő
május 14. csütörtök
május 15. péntek
május 16. szombat
május 17. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk a papi hivatásokért!
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16:30

9 óra
11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
8:30
11 óra
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A Szentlélek elvezet az igazságra

A

Szentlélek az egyházban
olyan „mozgásokat” teremt,
melyek látszólag zűrzavarnak
tűnnek, de ha imádsággal és a
párbeszéd szellemével fogadják ezeket,
akkor a keresztények közötti egységet
szolgálják. Ugyanis az ismeretlen Isten
mozgatja az egyház vizeit, mindahányszor tagjai őszintén és egymást
meghallgatva szembesülnek egymással,
elkerülve az árulást és az érdekszövetségeket – mutatott rá a Szentatya.
Emlékeztetett: az első jeruzsálemi
zsinaton sok súrlódás és vita után hozták meg az egyszerű, a „pogány keresztények”-re vonatkozó szabályokat. A
probléma már korábban is létezett, a
„zártak, a törvényhez tapadók” és a
tarzuszi Pál között, aki nem akarta a
mózesi törvényt ráerőltetni az új
keresztényekre.
Hogyan lehet egy ilyen problémát
megoldani? – kérdezte Ferenc pápa. –
Összegyűltek, és mindenki elmondta a
véleményét, vitatkoztak, de nem mint
ellenségek, hanem mint testvérek. Nem
kötöttek érdekszövetségeket,
nem
fordultak polgári hatalomhoz. Az

imádság és a párbeszéd útján haladtak
előre. És végül megegyezésre jutottak
azok,
akik
korábban
ellentétes
véleményt képviseltek. Ez a Szentlélek
műve!
Egy olyan egyházra gondolva, ahol
soha nem merülnek fel problémák, az
jut eszembe, hogy ott nincs nagyon
jelen a Szentlélek. Egy olyan egyházban, ahol örökké vitatkoznak és érdekszövetségeket kötnek, úgyszintén nincs
jelen a Szentlélek – hangsúlyozta a
Szentatya. – A Szentlélek ellenben
újdonságot hoz, mozgásba lendít, hogy
tovább lépjenek, új tereket hoz létre,
bölcsességet nemz, ahogy Jézus
mondja: „Elvezet titeket az igazságra!”
A jeruzsálemi határozat a Lélek ösztönzésére született meg, a keresztények
közötti egység jegyében, és nem egyszerűen csak egy emberi jóakarat révén.
„A Szentlélek és mi magunk azt tartottuk helyesnek” – ez a formula azt fejezi
ki, hogy a Szentlélek művelte a megegyezést – zárta homíliáját Ferenc pápa
május 8-án a Szent Márta-házban
tartott szentmisén.
Forrás: Vatikáni Rádió
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Barátaimnak mondalak titeket
A nagy orosz író, Gogol szerint: „nincs
szentebb kötelék a bajtársi hűségnél…
lélek és nem vér szerinti rokonságot
kötni csak az ember képes.” Úgy
gondolom, aki tud megtartani igaz
barátságot, az önmagában is lelki fejlődéséről tesz tanúbizonyságot. Igaz a
magyar mondás is, hogy „madarat
tolláról, embert barátjáról” – lehet
megismerni. A Biblia Dávid és Jonatán
barátságát úgy írja le, hogy Jonatán
egész lelkével szerette Dávidot” [1Sám
20,17]. Isten Ábrahámot barátjának
nevezi [2Krón 20,7] mivel Isten beavatta
terveibe, Hasonló a helyzet Mózessel is
[Ter 18,17-21], „Isten úgy beszélt vele,
mint az ember barátjával.” Nem véletlen tehát, hogy a zsidó bölcsességi
irodalomban gyakran olvashatunk a
barátról, többek között a következőt
„van olyan barát aki ragaszkodóbb a
testvérnél” [Péld 18,24]. A barátok kritikájukkal egymást szolgálják [Péld 27,6].
Persze Jób nem mondhatja el ezt
barátairól. Az ókorban a „király
barátja” cím igen nagy méltóságot
jelentett.
Az újszövetségi Szentírásban a barát
szerepel gúnyosan, amikor a példabeszéd gazdája azt mondja „barátom
nem cselekszem veled igazságtalanul”
[Mt 20,13]. Jézust gúnyosan a „vámszedők és bűnösök barátja” [Mt 11,19]
kifejezéssel illetik, de Lukács evangéliumában szinte mindig két vagy több
ember jó kapcsolatára utal. Annyira jó
kapcsolat, hogy például az ember
barátjának, ha kenyeret kér tőle, nem
ad követ.
2

János evangéliumában már Keresztelő
János a „vőlegény barátjának” nevezte
magát [3,29] Jézussal kapcsolatban, ami
azt jelenti, hogy örül a sikereinek.
Jézus pedig Lázárt nevezte barátjának,
és halálát meg is könnyezte.
Azonban a legkülönösebb gondolatmenetet a barátságról éppen ebben a
szakaszban
olvashatjuk
Jánostól,
amelyben a hagyományosan búcsúbeszédnek nevezett szakaszban Jézus
felfedi tanítványaihoz fűződő viszonyát.
A mester és tanítvány kapcsolatát,
amely
hasonlított
az
úr-szolga
kapcsolatához Jézus feloldja, és tanítványait barátainak nevezi.
Ez azonban nem ingyen barátság, akkor
nevezi barátainak, ha megteszik mindazt, amit parancsolt nekik. Vagyis
Jézus parancsai új viszonyt teremtenek
közte és tanítványai között. Valamit
megértenek a parancsok révén Jézus
lelkéből a tanítványok. Majd pedig
talányosan jövendő sorsára utalva Jézus
a számunkra a legkülönösebb barátságmércét adja: „Senkinek sincs nagyobb
szeretete annál, mint aki életét adja
barátaiért.” Ezt a mondatot a Jánosközösségben már a beteljesült próféciaként olvasták, és mértékadó köteléknek
nevezték. Isten barátai mindig a szeretet hősei, az Isten bajnokai. Nem olyan
üres és kétértelmű cím ez, mint Pilátusé,
aki a „császár barátja” volt.
A mai ember az alkalmazkodás, az
eligazodás érdekében sok ismerőst
szerez magának a világban, és ezeket
gyakran meggondolatlanul „barátai”nak nevezi. Ahogyan az angol nyelv

ben szinte minden ismerőst barátnak
(friend) neveznek, vagy a pesti
zsargonban havernak mondanak. A
magyar nyelv jól ismeri a barátságok
különböző
természetét,
lehet
haverkondi, és ez semmi komolyat nem
jelent. Lehet bratyizni, és ez nem jelent
őszinte kapcsolatot, még a „cimbora”ság is csak érzelmi kapcsolat csupán, a
közös bulik által összekovácsolt fiatalok kapcsolata. Lehet valaki barátságos
és nyájas, akár szívélyes is, de az még
gyakorta csak érintkezési stílust jelent,
nem pedig szent igaz barátságot.
Jézus, amikor életét adta barátaiért,
vagyis tanítványaiért, akkor nem
szívélyeskedett, nem haverkodott, nem
is mindössze cimboraságot akart kötni
velünk, hanem mély és igaz barátsággal

utat mutatni az Istenhez. Nem az utasításokon keresztül, hanem a megértő
barátságon keresztül. Csakhogy Jézus
emberekhez fűződő barátsága soha sem
zavarta az Atyához fűződő kapcsolatát.
Számára minden ember, igaz és bűnös,
Isten képmása volt, akivel a kapcsolatot
lélektől lélekig kell folytatni. Azért,
hogy megmentse lelkeiket az örök
életre. Már előre a még nem tökéletes
tanítványokat is barátainak nevezte.
Csak reméljük, hogy ez a barátság
átformál bennünket, hiszen Gogol is azt
mondta: „lélek, és nem vér szerinti
rokonságot kötni csak az ember képes”,
igazán szentet csak az, akit az Isten
barátjának neveznek.
Benyik György gondolatai

Május 17-én Urunk mennybemenetelét
ünnepeljük. Ezen a vasárnapon 8:30kor a regnumi ifjúság szentmiséje lesz
a csabai templomban.

zás ingyenes. Jelentkezni a plébános
atyánál személyesen, telefonon, vagy emailben lehet.

Május 25-én, Pünkösdhétfőn, az előző
évekhez hasonlóan, Püspök atya egyházmegyei találkozóra hív bennünket a
balinkai, Tölgyes táborba. A családi
majális jellegű találkozó, délelőtt
9 órától kb. 16 óráig tart, különféle
családi, lelki programokkal, előadásokkal, játék és sport-lehetőségekkel
minden korosztály számára. A püspöki
szentmise 10 órakor kezdődik. Éljünk a
találkozás lehetőségével, és hívjunk
magunkkal másokat is. Kérjük azon
személyek és családok jelentkezését,
akik szeretnének közös autóbusszal
utazni az egyházmegyei napra. A viteldíj felnőtt személyenként 2.500 Ft. A
családdal utazó gyermekeknek az uta-

forrás: Virtuális Plébánia

Szent II. János Pál pápa köztérre néző
szobrát állítja fel székháza előtt a Községszépítő és Természetvédő Közhasznú Egyesület, mely bizalommal
fordult plébánosunkhoz a hívek anyagi
támogatását kérve. A szoborra szánt
adományt pünkösdvasárnap estig mindkét templomban László atyának lehet
átadni.
A faliújságon közzétett elérhetőségen
közvetlenül is lehet adakozni, és ott a
tervezett szobor makettjének fényképét
is láthatjuk.
A
képviselőtestületi
választás
szavazólapjait ma, az este 8 órai
szentmisével bezárólag lehet bedobni
a szavazatgyűjtő dobozba.
3

