Miserend
Június 29-én Szent Péter és Pál
ünnepét üljük. A mai perselygyűjtéssel,
az ún. Péter-fillérek gyűjtésével, világszerte a vatikáni, központi hivatalok
működését segítettük.
Szent Péter és Pál ünnepe egyben
Egyházközségi Nővéreink védőszentjeinek ünnepe, és a fogadalom-megújítás napja. Ezen a napon imádkozzunk
értük!
Július 3-án elsőpénteki szentmisét
mutatunk be 17 órakor Piliscsabán és
18 órakor Klotildligeten. A szentmisék
előtt fél órával szentgyónásra is lesz
lehetőség.
Július 2-án ünnepeljük Sarlós-Boldogasszony ünnepét. Ennek kapcsán jövő
vasárnap,
július
5-én lesz a
vértessomlói búcsú. A püspöki szentmise keretében, amely fél 10-kor,
körmenettel kezdődik, Püspök atya
megáldja a gyermekáldásért imádkozó,
gyermeket váró szülőket.
Július és augusztus hónapban a
Szívügy nem jelenik meg, azonban az
aktuális
hirdetések
a
piliscsabatemplom.hu
honlapon
megtalálhatók lesznek.

Klotildliget:
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
június 30. kedd
július 2. csütörtök
július 3. péntek
július 4. szombat
július 5. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Ez 2,2-5;
2 Kor 12,7-10;
Mk 6,1-6

9 óra
11 óra
20 óra

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

18 óra

Piliscsaba:
június 28. vasárnap
ünnepi szentmise
június 29. hétfő
július 3. péntek
július 5. vasárnap
ünnepi szentmise

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

Heti
imaszándék
Heti
imaszándék
Heti
imaszándék
Szent Péter és Pál közbenjárására
tudjunk
erősödni hitünkben, hogy az
Imádkozzunk meg
az újmisés
atyákért!

Imádkozzunk, hogy magunkban és egymásban föl tudjuk fedezni a Szentlélek
apostoli hierarchia
Imádkozzunk
kincs, aéspapi
nemhivatásokért!
tehertétel az Egyházban!
ajándékait!
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2015. június 28.

Higgyünk az életben!

Pilisjászfalu:
július 5. vasárnap

XI. évf. 26. szám

A

mai evangélium két történetről
tudósít. Az első egy beteggyógyításról szól, a másik egy
halott feltámasztásáról. Ennek megfelelően két személy áll az elbeszélések
középpontjában, és körülöttük sok
ember. Jézust sokan követik, körülveszik őt, érdeklődve hallgatják szavait.
Elsősorban a csodatevőt látják benne.
Feltűnő jelenség, sokféle emberi
várakozást ébreszt, talán kíváncsiságot
is, vagy szenzációt várók érdeklődését.
Amikor az események nem úgy alakultak, ahogyan az emberek várták volna,
amikor egy beteghez Jézus már későn
érkezett, mert a zsinagóga elöljárójának
a leánya már meghalt, akkor kialudt
érdeklődésük, itt már semmi érdekes
nem történhet, halottat úgysem lehet
feltámasztani. És amikor Jézus nem
adja fel, hanem arról beszél, hogy a
leány csak alszik, akkor kinevetik.
Nem veszik komolyan, ingadoznak,
nem az igazi hit indításai felé hajlanak.
Bennünk nem rejtőzik-e valami ezekből a felszínes gondolatokból, vágyakból? Bizony, ha Jézus személyében mi
is csak a csodatevőt látjuk, és tőle

csodákat várunk, akkor messze
vagyunk személyének, küldetésének
felismerésétől. Ha nálunk is minden
azon fordul meg, hogy fog-e csodát
tenni vagy nem, akkor van-e lehetőségünk
arra,
hogy
személyével
bensőségesebb kapcsolatot építsünk?
Amikor a történet végén megtapasztalják az elképzelhetetlent, a leány feltámasztását, akkor magukon kívül
vannak a megdöbbenéstől. Arról azonban nem hallunk, hogy ezután ezek a
csodavárók Krisztust követő hívőkké is
lettek volna. A csoda várása, a csodákban való hit nem elegendő. A hitnek
mélyebben kell megérintenie a szívünket.
A 12 éve beteg asszony, aki sok orvosnál keresett gyógyulást, és egész
vagyonát rájuk költötte, lélekben közelebb került Jézushoz. Hogyan történt ez?
Jézus felé egészen különleges bizalommal közeledik. Ha csak ruhája szegélyét megérintem, meg fogok gyógyulni,
gondolja magában. Valóban, Jézusból
erő áradt ki, és azonnal megszűnt
vérfolyása. Jézus körülnéz, szeretné
látni azt, aki olyan közel került hozzá,
folytatás a 3. oldalon
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Prohászka Imaszövetség
Prohászka Imaszövetség Kedves Tagjai!
Krisztusban Ke dves Testvéreim!
Júniusban több jeles esemény és ünnep
lesz egyházmegyénkben, melyek közül
kettő kimondottan is kapcsolódik a
papi és szerzetesi hivatásokhoz. Az
egyik az Úrnapja, amikor az Oltáriszentségben jelen lévő Istent imádjuk
és fohászkodunk hozzá hivatásokért; a
másik a papszentelés, amikor a hivatásukra felkészülteket köszönjük meg az
Úrnak, és kérjük számukra a szentelő
püspökkel együtt a kegyelmet, hogy
küldetésüket Isten elgondolása szerint
töltsék be.
Kérem, fogadják szeretettel Prohászka
Ottokár püspök gondolatait:
„Szeressük Jézust érzelemmel is. Hisz
az Oltáriszentségben pláne még a tért
véve is, közel van; szőnyeges, virágos
az oltára, selymes a tabernákuluma.
Legyen körülötte minden tiszta, fényes,
kedves. Viseltessünk szeretetreméltóságával szemben természetes szívélyességgel; hiszen a szeretet érzelmes;
vannak énekei s meleg tekintetei, vannak virágai s koszorúi. Aki mást szeret,
az kellemes benyomásokat vesz tőle,
mintha a tavasznak lehelete csapná
meg arcát; «oleum effusum nomen
tuum».
Jézus is akarja, hogy ragaszkodó szeretettel viseltessünk iránta, azért tetszett
neki Mária kenete, s Simon farizeus
ellen is azért van kifogása, mert nem
volt iránta figyelmes, gyöngéd szeretettel; lábát meg nem mosta, csókot nem
adott neki, haját meg nem kente. Krisztus nem stoikus; egyháza sem az; bal2

zsammal keni meg kelyheit, hogy az
Úrvacsora balzsamos, illatos legyen; s
az Úrnapja virágos, koszorús ünnep.
Ne kössük meg az emberi szívet;
«diliges Dominum ex toto corde tuo »;
corde, corde; szeresd az Istent a te érző
szíved szeretetével.”
(Prohászka Ottokár: Elmélkedések az
evangéliumról)
Figyelmükbe és imáikba ajánlom az
egyházmegye
közelgő programjai
közül a következőt:
• A város közös Úrnapi körme nete
június 7.
A székvárosban a püspöki szentmisére a Székesegyházban és az azt
követő közös úrnapi körmenetre 9
órától kezdődően kerül sor. Legyen
ez a hit tanúságtétele nemcsak a
székvárosban, hanem történjen meg
szerte az egyházmegyében plébániai,
és lelkipásztori körzeti szervezésben!
A Krisztus titokzatos testének
tiszteletére tartott szentmise után
körülhordozom az Oltáriszentséget a
belvárosban, ahol négy oltárt állítanak fel körmenet útvonala mentén. A
virágdíszekkel kirakott ideiglenes
oltároknál rövid szertartás lesz,
evangélium olvasás, éneklés és áldás.
• Papszentelés
június 24.
Egyházmegyénk
hagyományának
megfelelően a papszentelési misét
Keresztelő Szent János születésének
ünnepén tartjuk, 24-én. Délelőtt 10
órakor kerül sor a szertartásra.

Imádkozzunk jubiláns testvéreinkért
is, akikkel a papszentelési misében
adunk közösen hálát a szolgálat
kegyelmeiért:
A
Prohászka
Imaszövetség tagjait kérem, hogy
kiemelten imádkozzanak ezen a

napon papi hivatásokért.
Szeretettel várom imaszövetségünk
tagjait
egyházmegyénk
minden
programjára!
Spányi Antal
megyéspüspök

folytatás az 1. oldalról

szeretne maga is közel kerülni hozzá.
Az asszony félelemmel tesz eleget a
kérésnek. Ugyanis betegsége miatt a
zsidó törvények szerint tisztátalan volt,
azaz kerülni kellett őt, és neki is kerülni
kellett másokat. Ezért kereste a tömeget,
ezért akarta Jézust titokban megérinteni.
A törvény előírásai szerint Jézus is
tisztátalanná lett (vö. Lev 15,27). Amikor Jézus egész jóságával fordul feléje,
az asszony úgy érezte: az Istentől jövő
üdvösség ajándékának középpontjába
került. Ez hatalmas élmény volt
számára, ugyanis eddig az a társadalom
kiközösítette, amely pedig annak
tudatában volt, hogy Isten az ő
szövetségesük. Jézus most rátekintett,
megszólította, elfogadta. Az asszony
ennek következtében szívének sokkal
mélyebb rétegében érezte meg a
gyógyulást, mint amelyben betegségét
élte meg. A csodatévő számára most
már az igazi Üdvözítő volt. „Menj
békével” ez az ősi sémita köszöntés,
amivel Jézus elbocsátja az asszonyt, ezt
jelenti: Menj békével, annak az üdvösségnek a birtokában, amelyet csak Isten
tud adni, amely konkrét életedet telje-

sen áthatja, átalakítja, új síkra, az
üdvösség síkjára helyezi.
A két evangéliumi elbeszélés alkalmat
ad arra, hogy magunknak is feltegyük a
kérdést: Jézussal kapcsolatban miben
hiszünk igazán? Válaszunk először is
az, hogy hiszünk abban az Istenben, aki
betegeket
gyógyított,
halottakat
támasztott, hogy igazolja: Jézus a
Messiás, aki az üdvösség ajándékával
jött közénk. Isten rendkívüli jelekkel
mutatja meg: Jézusban Isten jött
közénk, hogy az igazi szabadulás
lehetőségeit hozza el nekünk. Az igazi
gyógyulás azonban, az igazi megszabadulás, amelyet Jézus hozott el nekünk,
nem a testi élet területére korlátozódik.
Ő a bűn és a halál kilátástalan
nyomorúságából szabadít meg minket.
Akkor igazi a hitünk, ha a szenvedésben, a bűn elesettségében, a halál
pusztító kilátástalanságában is megmarad az életbe, az örök életbe vetett
reményünk: „Jézust ezt táplálja
bennünk. Ez a reménytelenség ellenére
is az igazi reményt tápláló hit.” [Róm
4,18].
forrás: Virtuális Plébánia

A Szívügy 25. (június 21-i) száma nyomtatásban nem
jelent meg, de a piliscsabatemplom.hu honlapról
letölthető.
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