Miserend
Klotildliget:
Pénteken Jézus Szíve ünnepét üljük. 18
órakor szentmisével ünnepeljük a
Klotildligeti templom búcsúját, és
elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Az
ünnepélyes, búcsúi szentmise vasárnap
délelőtt 9 órakor kezdődik.
Jövő héten a plébános távolléte miatt a
plébánosi fogadóóra elmarad.
Pénteken taizéi imaórán vehetünk részt
20 órai kezdettel a Béthelben.
Jövő vasárnap szlovák nyelvű szentmise lesz 9 órakor a csabai templomban.

június 7. Úrnapja
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Kiv 24,3-8;
Zsid 9,11-15;
Mk 14,12-16.22-26
június 9. kedd
június 11. csütörtök
június 12. péntek
június 13. szombat
június 14. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Ez 17,22-24;
2Kor 5,6-10;
Mk 4,26-34

8:30
11 óra
20 óra

június 14. vasárnap

18 óra
18 óra
18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

17 óra

Piliscsaba:
június 7. vasárnap
ünnepi szentmise
június 8. hétfő
június 12. péntek
június 13. szombat
június 14. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise

11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
9 óra
11 óra

Heti
Heti imaszándék
imaszándék
Imádkozzunk,
hogyamagunkban
és egymásban
tudjukdiakónusokért!
fedezni a Szentlélek
Imádkozzunk
papszentelésre
és újmisérefölkészülő
Imádkozzunk a papi hivatásokért!
ajándékait!
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2015. június 7.

Úrnapja

Pilisjászfalu:
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 ma még lehet a
sekrestyében 3.000 Ft előleg befizetésével. A részletes program a Szívügy
korábbi számában és a faliújságon is
olvasható.

XI. évf. 23. szám

A

nyaszentegyházunk a mai nap
az Oltáriszentségnek rendez
ünnepet. Szentmisére hív
bennünket, hogy rámutathasson a
kenyér és bor színe alatt közöttünk lakó
Úr Jézusra. A húsvéti idő lejártával
külön ünnepet rendel el az Oltáriszentségnek, hogy jobban kiemelje és
felhívja figyelmünket erre a nagy lelki
ajándékra. Ugyanakkor arra buzdít,
hogy használjuk ki az Úr Jézussal való
személyes találkozás lehetőségét, és
merítsünk ebből a számunkra felkínált
erőforrásból.
Az ünnep imádságos áhítatában hálával
gondolunk az Utolsó vacsorán történtekre, amikor az Úr Jézus az apostolokra bízta önmagát, a kenyér és bor
színe alatt.
Hány évszázados előkészület előzte
meg ezt az első áldozást. Az egész Ószövetség valójában egy nagy előkészület. Az Oltáriszentség Ó-szövetségi előképe, amikor a vándorló nép
mannát evett a pusztában. „Mannával
táplált…, hogy megtudd: nem csak
kenyérrel él az ember.”
Ez az előkép segít hittel elfogadni, amit

szent Pál apostol mond a korinthusiakhoz írt levelében: „Az áldás kelyhe,
amelyet megáldunk, Krisztus vérében
való részesedés. És a kenyér, amelyet
megtörünk, Krisztus testében való
részesedés.”
Erről beszélt Jézus a kafarnaumi
zsinagógában: „Én vagyok a mennyből
alászállott, élő kenyér. Aki ebből a
kenyérből eszik örökké él. Az a kenyér,
amelyet én adok, az én testem a világ
életéért.”
A hallgatóság meg is értette azt, amit
Jézus mondott, hisz vita támadt közöttük, hogy miként adhatja saját testét
eledelül. Az Úr Jézus pedig megerősítette, hogy valóban erről beszél, hogy ő
lelkünk táplálékává lesz: „Az én testem
valóban étel, és az én vérem valóban
ital.”
Találhatott volna sokféle más formát,
rendkívüliebbeket, amelyek kétség
nélkül bizonyítanák isteni hatalmát.
Isten mégis nagyon emberi utat választott. A mindennapi táplálékban a
kenyérben, és a borban maradt közöttünk. Az Egyház ma különösképpen is
ráirányítja a figyelmünket arra a tényre,
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hogy az Úr Jézus lelkünk táplálására
maradt közöttünk az Oltáriszentségben.
Nagy szükségünk is van erre. Hisz az
élet sok mindenben próbára tesz. És
senki sem lehet kivétel. Mindenkinek
feladata a vallásos életvitel.
Az Oltáriszentségben közöttünk lakó
Jézus eligazító, lelki iránytű akar lenni
a fiatalok számára.
A kereső fiatal szeretne eligazodni az
élet kuszaságában, amelynek annyi
meg annyi buktatója van. Az Úr Jézusban pedig megértő barátra lelhetünk,
akitől mindig lehet tanácsot kérni, mert
őt sosem zavarjuk. A felnőtt sokszor
reménytelennek találja a kenyérért való
harcot, mert a verejtékes munka nem
hozza meg a várt gyümölcsöket. A

lankadtság idején erőforrás és biztatás
az Úr Jézus közelsége.
Az idős nyugalomra vágyik, de előfordul, hogy még az előrehaladott kora
ellenére is gondokkal küzd. Az úr
Jézusnál nincs megértőbb, erős
támaszunk Ő.
Az élet minden helyzetében előttünk áll
Krisztus megszentelt áldozata, amely
értékessé teszi a tudatosan vállalt küzdelmet, szenvedést. Ennek gyümölcsei
nem látványosak, nem is érnek be
egyik pillanatról a másikra, mégis
nagyon valóságosak. Sok életet változtatott meg már a Jézussal való rendszeres találkozás, hisz valóban mindennapi
táplálék akar lenni, amely az élet alapvető feltétele.
A mai napon vessünk
számot azzal, hogy
mit is jelent nekünk a
Szentáldozás. Vajon
mi szomjazzuk-e a az
Úr Jézussal való
találkozást? Vallásos
életünknek
csak
akkor lesz kihatása a
mindennapi életre, ha
gyakori
vendégei
leszünk Jézus asztalának. Sok minden
táplálhatja
benső
életünket, sok felől
várhatunk hatékony
segítséget, de semmi
nem nyújt annyit,
mint az Oltáriszentség, hisz Jézus személyes
jelenlétét
semmi nem pótolja.

forrás: Szeged-Alsóvárosi Ferences Rendház és Plébánia honalpja
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Mit jelent az Úrnapja?
Az ünnep teljes neve: Az Úr Testének
és Vérének ünnepe. Az egyházi évben – a Húsvéti időt lezáró – Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az
ünnep eredete a XII. századi eukarisztia-kultusszal áll kapcsolatban. Jézus
eukarisztikus jelenlétét hangsúlyozza.
A szentmisében az „átváltoztatástól”
kezdve Jézus teste és vére jelen van a
kenyér és a bor „színében”. Ez a jelenlét megmarad, ezért őrizzük a Szentostyát a Tabernákulumban, és az örökmécs jelzi, hogy itt van Jézus velünk.
Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusnak térdhajtással adunk tiszteletet.
Az utolsó vacsorán maga Jézus mondta:
„Ez az én testem, mely értetek adatik.
(…) Ez a kehely az új szövetség az én
véremben ” [Lk 22,19]. Jézusnak több
jelenléti módja is van az Eukarisztián
kívül, melyek szintén valóságos, reális
jelenlétek. Jelen van Igéjében, az

apostolok utódaiban, a nevében összegyűlt közösségben, embertársainkban
stb. Az Oltáriszentségben való jelenlét
azonban kiemelkedik ezek közül: Az
Eukarisztia
szentségében
igazán,
valóságosan és lényegileg jelen van a
mi Urunk, Jézus Krisztus lelkével és
istenségével együtt az ő teste és vére,
következésképpen az egész Krisztus.
Ez a jelenlét a szentmisében jön létre a
Szentlélek segítségül hívása (epiklézis)
és Krisztus szavának hatására.
„Krisztus szava, ami a semmiből létre
tudta hozni azt, ami előzőleg nem létezett, ne tudná átváltoztatni a létező
dolgokat azzá, amik még nem voltak?
Egyáltalán nem kisebb cselekedet megadni a dolgoknak az első természetüket,
mint az utóbbit megváltoztatni”
(Szent Ambrus).
forrás: Virtuális Plébánia

A képek a tavalyi Úrnapi körmeneten készültek.
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