Miserend
Klotildligeten szombaton az esti
szentmise után zsolozsmát imádkozunk.
Május 24-én ünnepeljük Pünkösd
vasárnapját. Ezen a vasárnapon Ferenc
atya
szolgálati
távolléte
okán
Klotildligeten a 11 órai szentmise
elmarad. Akiknek a szentmisén való
részvételre ez az időpont felel meg,
kérjük
kivételesen
jöjjenek
a
Piliscsabai templomba!
Május 25-én, Pünkösdhétfőn – az
előző évekhez hasonlóan – Püspök atya
egyházmegyei
találkozóra
hív
bennünket a balinkai Tölgyes táborba.
A találkozó délelőtt 9 órától kb. du. 4
óráig tart. A püspöki szentmise 10
órakor kezdődik. Azon személyek és
családok, akik szeretnének közös
autóbusszal utazni az egyházmegyei
napra, kedd estig jelentkezzenek a
plébánosnál vagy a sekrestyében. A
viteldíj felnőtt személyenként 2.500 Ft,
a családdal utazó gyermekeknek az
utazás ingyenes.
Május
31-én,
Szentháromság
vasárnapján lesz Máriaremetén a
Székesfehérvári Egyházmegye éves
zarándoklata, melyre Püspök atya
szeretettel vár bennünket. A részvétel
lehetőségeit jövő vasárnap hirdetjük.

Klotildliget:
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
május 19. kedd
18 óra
május 21. csütörtök
18 óra
május 23. szombat
18 óra
május 24. Pünkösd
ünnepi szentmise
9 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 2,1-11;
1Kor 12,3b-7.12-13;
Jn 20,19-23
Pilisjászfalu:
május 24. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
május 17. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise
május 18. hétfő
május 22. péntek
május 23. szombat
május 24. vasárnap
ünnepi szentmise

8:30
11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
11 óra

Heti
Heti imaszándék
imaszándék
Imádkozzunk, hogy magunkban és egymásban föl tudjuk fedezni a Szentlélek
Imádkozzunk a papi hivatásokért!
ajándékait!
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… s mindenütt hirdették az evangéliumot

M

agunkra ismerünk ebben a
történetben? Ebben az ígéretben? Mérget ugyan naponta
iszunk – és eszünk, hála az élelmiszeriparnak – de állíthatjuk-e, hogy nem árt
nekünk? Meggyógyulnak-e, akikre
„rátesszük a kezünket”, vagy inkább
kerüljük a közvetlen kapcsolatot,
nehogy kiderüljön a turpisság? A
turpisság az, hogy magunk is kételkedünk, hogy ezek a jelek kísérhetnének
ma is minket. Némely karizmatikus, és
némely szekta – bocsánat, hogy egyszerre említem őket, de csak ebből a
szempontból teszem – még hinni látszik ilyen csodákban. Egyébként jobb
esetben úgy tekintjük azokat, hogy „ma
már nem aktuálisak”, rosszabb esetben – akár teológiai traktátumokban
is – apologetikus elbeszélések, melyekkel az első közösségek egymást bátorították. A doktorok céhével sem
akarunk konfliktusba kerülni, és a
gyógyítást átengedjük a szakembereknek. Az ördögűzés pedig végképp a
szuperspecialisták kenyere – de inkább
Hollywood filmekben fordul elő, mintsem az egyházi gyakorlatban, pedig,

ugye, ránk férne? Hol vannak tehát a
jelek? S mi lenne, ha új nyelveken
beszélnénk? Az csak nem olyan ördöngös? Mi akadályoz meg bennünket,
hogy a mai ember nyelvén beszéljünk?
Hogy ne zárkózzunk be egy ezoterikus,
csak bennfenteseknek szánt vallási
nyelvezet bástyái mögé, melynek nemértése leleplez minden kívülállót?
Pedig sokan állnak kint. Van, aki
kivonult, mert nem értett bennünket.
Van, aki be se ment, mert sejtette,
semmit sem fog érteni. Ez a mi felelősségünk.
Tanítónk
velünk
lesz
munkánkban, igazolni fog minket. És
ehhez még viperákon és skorpiókon se
kell járnunk – hacsak a média
skorpióira nem gondolunk – elég az
emberek közé vegyülnünk, ott megszólítani őket, ahol elérhetők: a stadionokban és a vásárcsarnokban, az
imbiszben és a moziban, a teniszklubban és a buszmegállóban … hisz az
evangélium is arról beszél, hogy „ők
meg elmenetek, s mindenütt hirdették
az örömhírt”.
Kiss Ulrich SJ
forrás: Virtuális Plébánia
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Elõzetes
Velünk marad a világ végéig
Jézus mennybemenetelének eseményét
elmondja Máté, Márk [16,19] és Lukács
[24,50–51] evangéliuma, valamint az
Apostolok Cselekedetei [1,9–11]. Amit e
könyvek szerzői leírtak, az persze Jézus
mennybemenetelének csupán a jele volt,
mely megadatott az apostoloknak. E jel
megfelelt az emberiség akkori világképének, amely szerint a „mennyek
országát” a felhők és a csillagos ég
felett elhelyezkedő területnek gondolták, ahol Isten és angyalai közvetlen
jelenléte tapasztalható.
Jézus mennybemenetelének lényege
azonban ennél sokkal mélyebb értelmű
valóság, amely abban áll, hogy Jézus
megdicsőült emberi valósága testestüllelkestül behatol Isten létterébe. Ez a
léttér nem valami kozmikus hely a
világmindenségen belül, hanem maga a
végső, tökéletes isteni élet. Ebben él a
feltámadt ember Jézus a mennybemeneteltől fogva mindörökké. A Biblia
ezt képletes módon úgy fejezi ki, hogy
Jézus „az Isten jobbján ül” [Kol 3,1; Zsid
10,12], „az Isten jobbján van” [Róm 8,34;
1Pét 3,22], „az Isten jobbja felől foglal
helyet” [ApCsel 2,34; Zsid 1,13], és Isten
Krisztust „a jobbjára állította a
mennyekben” [Ef 1,20].
Persze a „mennyekben” nincsenek
egymás mellett álló „székek”: amikor a
Hiszekegyben megvalljuk, hogy Jézus
Krisztus „ott ül a mindenható Atyaisten
jobbján”, ezzel azt fejezzük ki, hogy a
feltámadt Jézus Krisztus az Atyaisten
dicsőségével egyenlő végtelen dicsőségben uralkodik a mindenség fölött.
A „mennyek”, ahol Jézus az Atya jobb2

ján ül, fizikailag nincs távol semmilyen
kozmikus vagy földrajzi helytől. Ezért
a feltámadt Jézus képes valóban jelen
lenni ott, ahol megígérte, hogy jelen
lesz. Ezt emeli ki Máté evangéliuma,
amely szerint Jézus, közvetlenül
mennybemenetele előtt, megígéri az
apostoloknak,
hogy
velük
lesz
„mindennap a világ végéig”.
Jézusnak e jelenléte különleges módon
valósul meg az Eucharisztiában. De
nemcsak itt van jelen a feltámadt Úr,
hanem, ahogy a II. Vatikáni Zsinat
mondja: „jelen van a szentmiseáldozatban a szolgáló pap személyében, jelen
van erejével a szentségekben, mert
amikor valaki keresztel, maga Krisztus
keresztel, jelen van igéjében, mert Ő
maga beszél, amikor az Egyházban a
Szentírást olvassák, és jelen van, amikor az Egyház imádkozik, mert
megígérte: »Ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek a nevemben, ott vagyok
közöttük«” [Mt 18,20].
Jézus mennybemenetele tehát nem azt
jelenti, hogy Jézus messze eltávolodott
tőlünk, hanem éppen ellenkezőleg, azt,
hogy közel került hozzánk, hiszen ő
maga mondta: „Aki eszi az én testemet
és issza az én véremet, az bennem
marad, és én őbenne” [Jn 6,56]. „Bennünk marad” tehát a feltámadt Krisztus,
nem öt vagy tíz percre, hanem tartósan,
örökké. Csak mi, akik őt magunkhoz
vettük, ne akadályozzuk meg a jelenlétét, hanem maradjunk meg mindvégig
szeretetében.
Nemeshegyi Péter SJ

„Jertek, örvendjünk kegyes Istenünkben,
Az, ki Szent Lászlót, magyarok királyát
Megdicsőítvén fölemelte lelkét
A magas égre!”

Egyházközségi zarándoklat Szent László király
tiszteletére
Győr őrzi Szent László király fejereklyetartó
Hermáját.
Ünnepére,
június 27-re, szombatra egyházközségi
zarándoklatot szervezünk. Az egész
győri napunk programja: közös imaóra
a Herma előtt, ezzel együtt a Könnyező
Szűzanya kegyképének és a 70 esztendeje vértanúságot szenvedett Boldog
Apor Vilmosnak köszöntése sírjánál;
menüebéd, a gyermekeknek méta,
városnézés
Medgyesy
Norbert
vezetésével, közös részvétel 18 órától
az ünnepi misén és a város utcáin zajló
fogadalmi körmeneten. Az alkalomra
mindenkinek
ajándék-énekfüzetet
nyomtatunk.
Indulás
autóbusszal
Klotildligetről reggel 7 órakor, visszaérkezés 22:30 tájban. Jelentkezni június

7-ig, Úrnapjáig lehet a sekrestyében
Arnhold Erzsébetnél, 3.000 Ft előleg
befizetésével. Mindenkit szeretettel
várunk!
„Ő a lépcső, magyar nemzet, rajta
lépdel az egeknek trónjához Pannónia!
Dicsősége király-sarjnak, áve, üdve
magyaroknak, értünk támadt fényes
csillag, virág ország gyökerén!”
(Részlet a Szent László-szekvenciából)
„Szent László király, Istennek szolgája,
Krisztus hitének igaz plántálója,
Légy magyarságnak mennyben
szószólója
és orvoslója!”

Szent II. János Pál pápa köztérre néző szobrát állítja
fel székháza előtt a Községszépítő és Természetvédő
Közhasznú Egyesület, mely a hívek anyagi
támogatását kérte. A szoborra szánt adományt mindkét
templomban László atyának lehet átadni. A
faliújságon közzétett elérhetőségen közvetlenül is
lehet adakozni, ott a tervezett szobor makettjének
fényképét is láthatjuk.

forrás: Magyar Kurír
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