13. Nézzetek filmeket szívszorító párbeszédekkel (ha lehet, akkor angolul), hogy javítsátok nyelvtudásotokat és képességeteket az álmodásra.
Ne engedjétek, hogy a film az
utolsó képkockával véget érjen!
Éljétek át újra nyaralás közben!
14. A szikrázó holdfényben és a forró
nyári éjszakákon álmodjatok arról,
milyennek kellene lennie és milyen
lehet az életetek: a nyár folyamá n
törekedjetek arra, hogy soha ne
adjátok fel, és tegyetek meg mindent, hogy álmaitokat kövessétek!
15. Viselkedjetek rendesen!
Mit is lehetne még ehhez hozzátenni?
16. Legyetek jók, ha tudtok!
forrás: Magyar Kurír

Június 24-én, Keresztelő Szent János
napján, Püspök atya pappá szenteli
Bozai Márton és Oravecki Attila diakónusokat. A papi jubileumok ünneplése
is ez alkalommal történik. A papszentelés szentmiéje délelőtt 10 órakor
kezdődik a Székesfehérvári Bazilikában.
Június 27-én, Szent László király
ünnepén egyházközségi zarándoklat
indul Győrbe. A programban a Herma
előtti közös ima, városnézés és az
ünnepi misén és fogadalmi körmeneten
való közös részvétel szerepel.

Miserend
Klotildliget:
június 21. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Jób 38,1.8-11;
2Kor 5,14-17;
Mk 4,35-41
június 23. kedd
június 25. csütörtök
június 27. szombat
június 28. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Bölcs 1,13-15; 2,23-25;
2Kor 8,7.9.13-15;
Mk 5,21-43

9 óra
11 óra
20 óra

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

18 óra

Piliscsaba:
június 21. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise
június 22. hétfő
június 26. péntek
június 27. szombat
június 28. vasárnap
ünnepi szentmise

Heti
imaszándék
Heti
imaszándék
Heti
imaszándék
Imádkozzunk az újmisés atyákért!

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

Imádkozzunk, hogy magunkban és egymásban föl tudjuk fedezni a Szentlélek
Imádkozzunk a papi hivatásokért!
ajándékait!
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2015. június 21.

Van benned hit?

Pilisjászfalu:
június 28. vasárnap

XI. évf. 25. szám

J

ól ismert jelenetről hallottunk
az evangéliumban ma: Jézus
lecsendesíti a vihart, amely
már-már elsüllyedéssel fenyeget. Olyan
az egész történet, hogy egy kis fantáziával egy mesekönyvbe is beleillene.
Innentől kezdve az embernek az az
érzése, hogy mintha meg sem történt
volna ez az egész, mintha tényleg csak
mese lenne. S utána egy lépés az, hogy
azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus csak
egy nagy hatású ember volt, akiről
ilyen mesék terjedtek el halála után, sőt
még egy lépés és azt lehet mondani,
hogy ez a Jézus talán nem is élt, egy
kitalált mesefigura.
Tény az, hogy a mai evangéliumi jelenet csak annak mond valamit, aki hittel,
igaz hittel közelít az egészhez. Aki
hittel szemléli, az felteheti a kérdést:
mit akar üzenni nekünk ma ez a történet; miért került bele ez a Szentírásba a
Szentlélek sugallatára, hiszem még
bizonnyal annyi más, hasonló eset
történt Jézussal. Miért hát pont ez a
történet és pont így maradt ránk, ahogy
ránk maradt?
Ha még egyszer végigpergetjük az

eseményeket figyelmes szemmel, akkor
figyelemreméltó az, hogy Jézus a
dühöngő vihar kellős közepén nyugodtan alszik a bárka végében. A figyelmes szemlélőnek itt felvillan az, hogy
Jézus, az Isten Fia teljesen emberré lett
értünk: őt sem kímélték az emberi test
elfáradásának törvényei. S igencsak
kimerült lehetett, hogy ilyen nyugalommal tud aludni, s igencsak sokat
működhetett aznap, hiszen mindez este
történik.
Szélvihar dobálja a bárkát, s a tanítványok halálra rémülnek. A figyelmes
szemlélő itt ismét egy furcsasággal
találkozhat. Tudjuk, hogy Jézus tanítványai közül nem egy tapasztalt halász
volt pontosan azon a tavon, amelyen
most éri őket ez a vihar. Vagyis nem
először kerülnek életükben ilyen helyzetbe, s azelőtt bizonnyal tapasztalattal
és hidegvérrel már megbirkóztak ilyen
esetekkel. De most mégis halálra
rémülnek a tapasztalt halászok. Felköltik hát Jézust azzal, hogy „Mester, nem
törődsz azzal, hogy elveszünk?” Meglehetősen felnagyítva tálalják a helyzetet Jézusnak, mert korántsem lehetett

„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

Nyárravaló
oly életveszélyes a helyzet nekik a
tapasztalt hajósoknak. S akkor Jézus
lecsendesíti a vihart és így feddi meg
tanítványait: „Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?”
Ennek az esetnek lelki történései megismétlődnek a keresztény ember életében. Az olyan keresztényében, aki hitét
igyekszik komolyan megélni, de még
az nincs egészen kiforrva. Megtapasztalja az illető Isten jelenlétét életében,
főleg imáiban. S ebben a légkörben
felötlik benne az a téves elképzelés:
„Isten velem, engem semmi baj nem
érhet”. S ebben a rózsaszín világban
elég egy hétköznapi csapás. Nem kell
valami nagyon tragikus dologra gondolni, csak egy olyanra, ami bárkivel
megesik. S a csapástól ez a rózsaszín
világ egy csapásra összeomlik benne:
„Hol az Isten? Miért engedte meg ezt
az Isten? Isten, nem törődsz azzal, hogy
elveszek?” Ilyen és ehhez hasonló
kérdések merülnek fel. Aki ilyen kérdéseket tesz fel, annak még kiforratlan,
gyerekes a hite.
Jézus válasza az apostolokhoz neki is
szól: „Miért félsz? Még mindig nincs
benned hit?”
Milyen ez a hit, melyet Jézus számon
kér? Ez a hit végtelen bizalom az Istenben. Annak tudatos megélése, hogy
bármi történik életemben, arról tud
Isten, ahogy ő maga mondta: „nem
vész el egy hajszál sem fejetekről.” S
ami történik, azt megengedi, mert ő
mindig jót akar nekem. Az a bizalom
ez, melynek jegyében Jézus angyali
nyugalommal tud aludni a dühöngő
viharban, mert egy kis vihar nem tudja
kizökkenteni őt az Isten gondviselő
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jóságába vetett hitből.
Az a hit ez, amely tudja azt, hogy Isten
az őt szeretőket próbára teszi. De nem
szadizmusból, nem rossz szándékból,
hanem azért, mert „akik Istent szeretik,
azoknak minden javukra válik”.
Az a hit ez, melyet Jézus számon kér,
amely tudja azt, hogy Jézus azzal, hogy
meghívta őt tanítványai közé, nem
vette ki a világból, ahogy Jézus az
utolsó vacsorán imádkozott: „Nem azt
kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a
gonosztól”.
Az a hit ez, amely nem ölbe tett kézzel
várja, hogy ölébe repüljön a sült
galamb, hanem tudja azt, hogy neki is
tennie kell valamit azért, hogy Isten
Országa terjedjen a földön, hogy ez a
világ szebb, jobb és boldogabb legyen.
Amikor Jézus lecsendesíti a vihart, az
apostolokat félelem fogja el: „Ki lehet
ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?” Félelmük tükrözi,
hogy még nem helyes kapcsolatuk
Istennel, még nem értették meg Jézus
tanítását a mennyei Atyáról. Mert a mi
Istenünknél nincs helye a félelemnek.
A mai vasárnap erre a kérdésre adj
választ: neked milyen Istenképed van?
Olyan a te Istened, akitől félni kell, aki
üvegbúra alá tesz ebben a világban,
hogy semmi baj ne érjen? Olyan Istent
imádsz, aki nem is létezik? Ha valami
hiányosságot találnál hitedben, nem
kell feladnod: kérd Istent, hogy adja
meg számodra azt a hitet, melyet Jézus
számon kért apostolaitól, az a hitet,
amellyel az igazi létező és egyetlen
Istent megismerheted.
forrás: Virtuális Plébánia

Az olasz kisváros, Fermo középiskolájának egyik tanára listát írt, milyen házi
feladatokat kell megoldaniuk a gyerekeknek a nyári szünetben. Ez a lista
azonban nem a szokványos leckéket tartalmazta, hanem többet, jobbat,
igazibbat. A vidám, teljes élet hozzávalóit!

Házi Nyári feladat
1. Reggelente néha sétáljatok le a
tengerpartra
teljesen
egyedül:
nézzétek, ahogy a napfény tükröződik a vízen, és – azokra a dolgokra
gondolva, amiket a legjobban
szerettek az életben – legyetek
boldogok!
2. Próbáljátok meg használni az öszszes olyan új kifejezést, amit közösen tanultunk idén: minél több
dolgot tudtok kifejezni, annál több
mindenre tudtok gondolni; és minél
több dologra tudtok gondolni, annál
szabadabbak lesztek!
3. Olvassatok annyit, amennyit csak
tudtok! De ne azért, mert kell.
Olvassatok, mert a nyár kalandokat
és álmokat inspirál, ha olvastok,
úgy fogjátok érezni magatokat,
mint a fecskék repülés közben.
Olvassatok, mert ez a lázadás legjobb elérhető formája számotokra.
(Ha tanács kell, hogy mit olvassatok, keressetek meg! [Keressétek
meg a plébániai könyvtárat! – a
Szerkesztő])
4. Kerüljétek azokat a dolgokat,
helyzeteket és embereket, amiktől,
akiktől rosszul vagy üresnek érzitek
magatokat; keressetek ösztönző
helyzeteket és olyan barátok társaságát, akik gazdagítanak, megértenek titeket, és olyannak fogadnak el,
amilyenek vagytok.

5. Ha szomorúak vagytok vagy féltek,
ne aggódjatok: a nyár, mint minden
csodás dolog, összezavarhatja az
ember lelkét! Vezessetek naplót
arról, hogyan érzitek magatokat
(szeptemberben, ha gondoljátok,
elolvashatjuk együtt).
6. Táncoljatok! Szégyenkezés nélkül!
Akár egy közeli táncklubban vagy a
szobátokban. A nyár egy tánc, és
bolondság nem részt venni benne.
7. Legalább egyszer nézzétek meg a
napfelkeltét! Maradjatok csöndben,
és lélegezzetek! Csukjátok be a
szemeteket, legyetek hálásak!
8. Sportoljatok sokat!
9. Ha valaki elbűvöl titeket, mondjátok meg neki, olyan őszintén és
kedvesen, amennyire csak tudjátok!
Nem számít, hogy megérti-e, vagy
nem. Ha nem, nem ő volt a végzetetek; ha viszont igen, 2015 nyara
ragyogó időszak lesz kettőtök
számára!
10. Nézzétek át jegyzeteiket az óráinkról: minden szerző és minden
gondolat esetében tegyetek fel
kérdéseket, és vonatkoztassátok
arra, ami veletek történik!
11.Legyetek boldogok, akár a napsütés,
és megszelídíthetetlenek, akár a
tenger!
12. Ne káromkodjatok! Mindig legyetek udvariasak és kedvesek!
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