Miserend
Június 3-án este 18:30-kor Bálint
Sándor néprajztudós írásait tartalmazó
könyv bemutatója lesz a Klarissza
házban. Az alkalom azért is fontos,
mert részvételünkkel a szent életű
Bálint Sándor boldoggá-avatását is
támogatjuk. Közreműködnek Barna
Gábor néprajz-kutató és Tóth Sándor
író, valamint a Zeneművészeti Egyetem
hallgatói. A plakát a faliújságon megtekinthető.
A héten első péntek. Mindkét templomban tartunk szentmisét, melyek
előtt fél órával szentgyónásra is lesz
lehetőség.
Június 7-én Úrnapja, az Oltáriszentség
ünnepe. A szentmisét és a körmenetet
Ligeten kivételesen fél 9 órai kezdettel,
jó idő esetén a templomkertben tartjuk.
Mivel így ülőhelyek csak korlátozott
számban állnak rendelkezésre, aki tud,
hordozható kis széket hozzon magával.
Az Úrnapi körmenet próbája a
ministránsok és más liturgikus résztvevők számára csütörtökön 17 órakor
kezdődik.
Június 7-én kerül sor a IX. Klotild-nap
megünneplésére is, délután 5 órakor a
Klotild szobornál. Az ünneplés a díjak
átadása után a templomban áhítattal
folytatódik. A meghívókat a bejáratnál
vehetjük át.

Klotildliget:
május 31. Szentháromság vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
MTörv 4,32-34.39-40;
Róm 8,14-17;
Mt 28,16-20
június 2. kedd
18 óra
június 4. csütörtök
18 óra
június 5. péntek
18 óra
június 6. szombat
18 óra
június 7. Úrnapja
ünnepi szentmise
8:30
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Kiv 24,3-8;
Zsid 9,11-15;
Mk 14,12-16.22-26
Pilisjászfalu:
június 7. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
május 31. vasárnap
ünnepi szentmise
június 1. hétfő
június 5. péntek
június 6. szombat
június 31. vasárnap
ünnepi szentmise

11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
11 óra

Heti
Heti imaszándék
imaszándék
Imádkozzunk,
hogy
egymásban
tudjuk fedezni
a Szentlélek
Fedezzük föl
azmagunkban
Eucharisztiaéséletadó
erejétföl
mindennapi
életünkben!
Imádkozzunk a papi hivatásokért!
ajándékait!
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Szentháromság vasárnapra

A

mikor Isten az embert képmására
teremtette, az ember lényében
hordozta a Szentháromság életét
és pecsétjét. Ádám bűnével, ezt az
istenképiséget vesztettük el, Jézus egész
földi tevékenysége, kereszthalála, feltámadása arra irányult, hogy visszaszerezze
nekünk az istenképiségnek ezt a teljességét. Ez valósul meg mindnyájunk életében a keresztség szentségében. Ezért
mondja Jézus apostolainak, amikor eltávozik körükből és rájuk bízza művének
folytatását: tegyétek tanítványommá a
nemzeteket és kereszteljétek meg őket.
Nem elég a tanítás, szükség van a
keresztség szentségének kegyelmeire is.
Így részesedünk a Szentháromság életében, így válik teljessé istenképiségünk.
„A hit az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében az én uralkodómnak jegye. Megparancsolta, hogy ezt a jegyet véssék
katonáiba, vagy inkább követőibe, akiket
majd táborba gyűjtenek, mondván:
«Menjetek és kereszteljétek meg a népeket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek
nevében!»” (Szent Ágoston) A keresztség
szentségében kapjuk meg a mi Uralkodó
Istenünknek jegyét szívünkbe, amely a
Szentháromság élete bennünk a megszentelő kegyelem által. „A megkeresztelt

ember a Szentháromság embere lesz, az ő
nevét esdették le rá, az ő életében részesedik.” (Jakubinyi) A bűnbánat szentségében pedig visszaszerezzük a halálos
bűn által elvesztett kegyelmi életet, a
Szentháromság életében való részesedést.
Ez a visszatérés is a Szentháromság nevében történik. Rendkívül fontos hívő
feladatunk, hogy a keresztség belső
kegyelmi tartalmát megéljük, hogy tudatosítsuk magunkban, milyen döntő változás jött létre életünkben a keresztség által.
Ez a bűnbánat szentségében való visszatérésre is érvényes. Ezt Szent Ágoston
így élte meg: „Istenem, jaj annak az
időnek, amikor még nem ismertelek, jaj
annak a vakságnak, amikor még nem
láttalak, jaj annak a süketségnek, amikor
még nem hallottalak! Vakon és süketen
és eltorzultan rohantam hanyatt-homlok a
szép dolgokon keresztül, amikor teremtettél. És Te velem voltál, de én nem
voltam Veled, és azok tartottak távol
Tőled, amik nem volnának, ha nem
lennének Tebenned. Megvilágosítottál,
világ világossága: és megláttalak és megszerettelek. Mert senki sem szeret, csak
az, aki meglátott, és senki sem lel meg,
csak az, aki szeret. Ámen.”
forrás: Magyar Kurír
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Ferenc pápa május 28-án, csütörtökön reggel a Szent Márta-házban
tartott szentmise homíliájában a napi evangéliumot, a vak Bartimeusról
szóló történetet magyarázta

Ne távolítsuk el az embereket Jézustól!
A vak koldus Jézushoz kiált fel, hogy
adja vissza neki szeme világát, de a
tanítványok elhallgattatják. Ennek az
evangéliumi képnek a segítségével a
keresztények
három
csoportjáról
beszélt homíliájában a Szentatya.
Az érzéketlen önzők csoportja
Vannak olyan keresztények, akik csak
a saját, Jézussal való kapcsolatukkal
törődnek, ők zártak, önzőek, és nem
hallják meg mások kiáltásait. Ez a
csoport ma is létezik, és nem hallja
meg oly sok embernek a kiáltását,
akiknek pedig szükségük van Jézusra.
Ez a közömbösök csoportja, ők nem
hallanak, és azt hiszik, hogy az élet az
ő csoportjuké. Elégedettek magukkal,
és süketek a többiekre, akiknek szükségük van a megváltásra, Jézus segítségére, az egyház segítségére. Az ilyen
emberek önzően maguknak élnek.
Képtelenek arra, hogy meghallják
Jézus hangját.
Az ügyeskedő üzletelők csoportja
Aztán vannak azok, akik meghallják
ugyan mások kiáltását, de el akarják
őket hallgattatni. Miként a tanítványok
elutasították a gyermekeket, hogy „ne
legyenek a Mester terhére”. Pedig a
Mester az övék, értük van. Ezek eltávolítják Jézust azoktól, akik hozzá kiáltanak, akiknek hitre van szüksége, akik
üdvösségre várnak. Ezek között vannak
az ügyeskedők, az üzletelők, akik közel
vannak Jézushoz, bent a templomban,
látszólag „vallásosak”, ám Jézus kiűzi
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őket a templomból, mert üzletet csináltak Isten házából. Ők nem akarják
hallani a segélykiáltásokat, hanem
inkább az üzleti ügyeikkel foglalkoznak, és ehhez felhasználják Isten népét,
használják az egyházat, saját üzleteikre.
Ezek az üzletelők eltávolítják a népet
Jézustól. Ebben a csoportban vannak
azok, akik nem tesznek tanúságot.
Vannak névleges keresztények –
„szalonkeresztények”, a fogadások
hívei, ám az ő belső életük nem keresztény, hanem evilági. Ők magukat
kereszténynek mondják, de eltávolítják
azokat, akik Jézushoz kiáltanak. Aztán
vannak a szigorúak, túlzottan szigorúak,
akiknek Jézus keserű szemrehányást
tesz, mert nagyon nagy terhet tesznek
az emberek vállára. Jézus a Mátéevangélium 23. fejezetében szemükre
veti, hogy kihasználják a népet, ahelyett, hogy felelnének a kiáltásokra.
A segítő keresztények csoportja
Végül pedig vannak azok a keresztények, akik következetesen élnek a többi
keresztény között, segítik őket, hogy
Jézushoz jussanak, mert nekik szükségük van a kegyelemre, az üdvösségre
és spirituális segítséget kérnek lelkük
számára. Jót tesz nekünk egy ilyen
lelkiismeret-vizsgálat, hogy megértsük,
milyen keresztények vagyunk: olyanok,
akik eltávolítanak sokakat Jézustól
vagy olyanok, akik Hozzá segítenek
sokakat?
forrás: Vatikáni Rádió

A testületi választás eredménye
A Piliscsaba-Klotildliget Plébánia hívő közössége a következő 17 főt, és 5 póttagot
választotta a 2015. Pünkösdjén szolgálatba lépő plébániai képviselő-testület
tagjaivá:
A tagok
(betűrendi sorrendben):
Dr. Ay Zoltán
Dániel András
Dániel Imre
Dr. Farkas Elekné
Fárizs Péter
Dr. Fodor Krisztián
Kassay Tamás
Katona Gyula

Laza Zoltán
Nagy Eszter
Németh Béla
Paczolay Balázs
Ramocsai Pál
Dr. Ráczné Almási Bea
Takács Tibor
Tóth Klára
Udvarhelyi Zsuzsanna

Az aranytartalék
(betűrendi sorrendben):
Bakos Bulcsú
Kovács Márton
Nagy Péterné
Náray Szabó Márton
Dr. Urbán Péter

A képviselő-testület klotildligeti tagjai szavazati pontszámaik alapján jutottak a
testületbe. Az így megválasztott 15 fő egészült ki püspöki engedéllyel a két
pilisjászfalui képviselővel. 198 érvényes szavazólap érkezett, az egy személyre
leadott maximális szavazat 177 volt. A szavazati pontszámot személyes kérésre
készséggel közlöm a testület érintett tagjaival. A testületi választás eredményét
Püspök atya jóváhagyta.
A választásban való részvételt minden jelöltnek és minden szavazónak szívből
köszönöm! A képviselőknek örömteljes szolgálatot kívánok, a kedves Szívügyolvasókat pedig kérem, hogy segítsék a testületet imával, biztatással, aktív
közreműködéssel!
Szeretettel:

László atya

Szent László király ünnepén, június 27-én (szombaton)
autóbuszos zarándoklat indul Győrbe, Medgyesy Norbert
tanár úr vezetésével. Klotildligetről reggel 7 órakor indul az
autóbusz, a visszaérkezés 22:30 tájban várható. Jelentkezni
június 7-e Úrnapjáig lehet a sekrestyében 3.000 Ft előleg
befizetésével. A részletes program a Szívügy korábbi
számában és a faliújságon is olvasható.
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