Miserend
Az iskolaév megkezdésével ismét lesznek kedden, csütörtökön és pénteken
reggel 7 órakor szentmisék a Páduai
Szt. Antal iskolában.
Szeptember 10-én 17 órai kezdettel
tartjuk az évad első ministránspróbáját
Klotildligeten, melyre szeretettel várjuk
a ministránsszolgálatra újonnan jelentkező gyerekeket és fiatalokat is.
Szeptember 11-én 20 órakor taizéi
imaest lesz a ligeti templomban.
Szeptember 13-án Szűz Mária neve
napját, a csabai templom búcsúját
ünnepeljük. Ezen a napon 9 órakor
szlovák nyelvű szentmise is lesz. A
csabai templom előtt a szentmisék
kapcsán az ETALON kiadó árusít keresztény tartalmú könyveket, videókat.

Klotildliget:
szeptember 6. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 35,4-7a;
Jak 2,1-5;
Mk 7,31-37
szeptember 8. kedd
szeptember 10. csütörtök
szeptember 12. szombat
szeptember 13. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 50,5-9a;
Jak 2,14-18;
Mk 8,27-35

9 óra
11 óra
20 óra

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

Pilisjászfalu:
Szeretettel várjuk szeptembertől közös
készületre azon felnőtt testvéreinket,
akik bármilyen okból nem részesültek a
keresztség, elsőáldozás vagy bérmálás
szentségeiben. Kérjük azok jelentkezését is, akik 2016 tavaszán vagy nyarán
szeretnének templomainkban házasságot kötni. Jelentkezni mindkét esetben
Száraz László plébánosnál lehet, akinek elérhetőségei a faliújságra kitett
hirdetésen és egyházközségeink honlapján megtalálhatóak.

szeptember 13. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
szeptember 6. vasárnap
ünnepi szentmise
szeptember 7. hétfő
szeptember 11. péntek
szeptember 13. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise

11 óra
17 óra
17 óra
9 óra
11 óra

Heti
imaszándék
Heti
imaszándék
Heti
imaszándék
Imádkozzunk a bevándorlókért,
hogy
a migrációval kapcsolatos
Imádkozzunkésazazért,
újmisés
atyákért!

Imádkozzunk, hogy magunkban és egymásban föl tudjuk fedezni a Szentlélek
nehézségeket a jézusi
Imádkozzunk
szeretet bölcsességével
a papi hivatásokért!
és tetteivel tudjuk kezelni.
ajándékait!
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A keresztények arra kaptak meghívást, hogy békét és kiengesztelıdést teremtsenek, ahogy
Jézus tette, nem pedig arra, hogy megosztást és viszályokat szítsanak. Így tanított szeptember
4-i, péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa a Szent Márta-házban.

Ne szítsunk megosztást,
ne pletykáljunk, inkább harapjuk el a nyelvünket!

S

zent Pál Kolosszeiekhez írt
levele Jézus „személyigazolványa”, aki Isten első szülötte és
maga is Isten. Az Atya arra hívta meg,
hogy kiengesztelődést és békét teremtsen az emberiség és Isten között a bűnt
követően. A béke Jézus műve, megalázta magát és engedelmes lett
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
Amikor mi a békéről és a kiengesztelődésről beszélünk, kis békéről és kis
kiengesztelődésről van szó, de a nagy
békére és a nagy kiengesztelődésre kell
gondolnunk, amelyet Jézus tett.
Nélküle nem lehetséges a béke, sem a
kiengesztelődés. Az a feladatunk, hogy
a háború, a gyűlölet hírei között, és a
családokban is a béke és a kiengesztelődés emberei legyünk – figyelmeztetett a Szentatya.
Jó, ha feltesszük magunknak a kérdést:
Békét vetek? Például nyelvemmel
békét vagy viszályt keltek? Hányszor
halljuk ezt valakiről: kígyónyelvű.

Azért mondják, mert mindig azt teszi,
amit a kígyó tett Ádámmal és Évával:
tönkretette a békét. Ez rossz, ez egyházunk egy betegsége: megosztást, gyűlöletet vetni, nem pedig a békét. Van egy
kérdés, amit mindennap mindannyian
jó, ha felteszünk magunknak: ma a
békét vagy a viszályt vetettem el? –
hangsúlyozta a pápa. – Ugyanakkor azt
mondhatjuk magunknak: de időnként
meg kell mondani a dolgokat, mert ez
vagy az a személy… De gondolj arra,
ezzel a viselkedéssel mit vetsz?
A keresztények arra kaptak meghívást,
hogy olyanok legyenek, mint Jézus, aki
eljött hozzánk, hogy békét és kiengesztelődést hozzon. Ha egy ember élete
során nem tesz mást, mint kiengesztelődést és békét teremt, szentté lehet
avatni: ez az ember szent – nyomatéko
sította Ferenc pápa. – Növekednünk
kell ebben, és meg kell térnünk! Ne
használjunk olyan szavakat, amelyek
megosztanak, amelyek háborúhoz, kis
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háborúkhoz
vezetnek.
Sohase
pletykáljunk! Gondolhatjuk: mi is a
pletyka? Semmiség, egy-két szó a
másik ellen, egy történet, hogy ez ezt
és ezt tette… Nem! Pletykálni
terrorizmus, mert a pletykáló olyan,
mint a terrorista, aki bombákat robbant,
vagyis pusztítást okoz, majd elmegy. A
nyelvével rombol. Nem békét teremt.
Ravasz ember, nemde? Nem öngyilkos
terrorista. Nem, nem! Jól megvédi
magát.
A pápa ezután így buzdított: minden
alkalommal, amikor olyat akarunk
mondani, ami viszályt és megosztást
kelt, vagy kibeszéli a másikat, harapjá-

tok el a nyelveteket! Majd hozzátette a
Szentatya: biztosítalak benneteket,
hogy ha ezt gyakoroljátok ahelyett,
hogy viszályt keltenétek, az első időkben bedagad, megsérül a nyelvetek. De
a megosztás az ördög munkája.
Uram, aki életedet adtad, add meg a
béketeremtés és a kiengesztelődés
kegyelmét! Véredet adtad, add meg,
hogy ne zavarjon, ha megdagad egy
kicsit a nyelvem, ha elharapom azt,
mielőtt rosszakat mondanék másokról! – zárta péntek reggeli homíliáját a
pápa.
forrás: Vatikáni Rádió

„nyílj meg!”
Jézussal kapcsolatos történetet olyan
keresztény házakban őrizték, amelyek
Jézus barátai és követőinek tulajdonába
voltak, egymással állandóan kapcsolatban álltak és kicserélték mindazt, amit
Jézusról tudni lehetett. A süket-néma
meggyógyítása is ilyen közvetítéssel
jutott az evangélistához. Ezért merülhet
föl, hogy az evangélista adta meg a
helyszínt a „tíz város vidéke” de nem
említi az evangélista, hogy pogány
betegről lenne szó. A bevezető mondat
„visznek hozzá egy beteget” jelen időben van, és nem múlt időben, amely
logikus lenne. Csak a 33. versből derül
ki, hogy a gyógyítás nyílt utcán vagy
téren történt egy tömeg jelenlétében.
Ebben az összefüggésben logikátlannak
tűnik a 36.v-ben lévő titoktartási
parancsra való utalás. Ha a tömeg látta
a gyógyulást és a végén még meg is
döbben, akkor azt lehetetlen eltitkolni.
Inkább arra gondolhatunk, hogy az
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evangélista szerkeszti így a történetet,
hogy eddig a betegség némította el a
beteg nyelvét, most a gyógyítása után
Jézus parancsol hallgatást neki. Ezzel a
szerkesztéssel keretbe foglalja az elbeszélést.
Jézus gyógyításai legtöbb esetben eszköztelenek. Nem csinál semmit, csak
megparancsolja a gyógyulást és az a
beteg érintése nélkül is megtörténik. Itt
Jézus leginkább a hellén gyógyítókra
hasonlít, amikor úját a fülébe dugja és
nyállal gyógyítja a szemét. (34.v.)
Maga Vespasianus császár is végzett
így gyógyítást a krónikák szerint, mert
a nyálnak rontás űző erőt tulajdonítottak. A szövegbe maradt „effeta” arám
vagy héber „nyílj meg” szó, az első
görög olvasókra mágikus varázs
szövegként hatott. Számunkra inkább
csak az elbeszélés szemita eredetét
bizonyítja.
A csoda híre a hallgatási parancs elle

nére is terjedni kezd. Talán még jobban
is, mintha szabadon lehetett volna róla
beszélni. A leggyorsabban mindig a
suttogó propaganda terjed. A tömeg
felszabadult deklarációja elsorolja
azokat a jótetteket, amelyet köztudottan
a messiás fog véghezvinni. A „süketeket hallókká teszi, a némákat beszélőkké.” (34.v.).
Jézus ismét a pogányok vidékén jár,
gyógyít és tanít. Így praktikus módon
bizonyítja, hogy üzenete a pogányoknak is szól. Ez Márk közössége
számára is fontos adalék volt. Másrészt
a gyógyításnak szimbolikus jellege is
van, Jézust övéi nem hallgatják meg,
tanítása süket fülekre talál. A pogányok
viszont meggyógyulnak, és a süketek
és a némák megnyílnak, és hirdetik
messiási dicsőségét.
Ma sokat beszélnek arról, hogy akikért
imádkoznak, azok nagyobb százalékban gyógyulnak. Arról is beszélnek,
hogy a lelkileg rendben lévő emberek a
csapásokat jobban tűrik el. De a lelki
gyógyulásokat nehezebb bizonyítani.
Az emberek csodás gyógyulásokról
beszélnek ma Lourdes-ban és más

kegyhelyeken is. Mások ima meghallgatásukról beszélnek. Különösen a
halálos betegségben levő emberek, a
rákos betegek szoktak foggal és körömmel a csodába kapaszkodni. Ne feledjük el, Jézus meggyógyított néhány
betegséget, de magát a betegséget nem
tüntette el az életünkből. Erre a tudomány sem volt mindeddig képes. A
beteg emberek a szenvedést és a betegséget vagy elfogadják, vagy tiltakozva
elszenvedik. A mai társadalom szívesen száműzi az életéből a betegeket a
kórházak és a kórtermek falai közé. A
nagy
humanista
orvos
Albert
Schweitzer azt írta: „Aki súlyos betegségből orvosi kezelés révén gyógyult
meg, annak magának is hozzá kell
járulnia ahhoz, hogy a szükséget
szenvedők segítséget kapjanak.”
A beteggel mindig együtt érzett Jézus,
mi sem tagadhatjuk meg a segítő
együttérzésünket tőlük. A világban
csak akkor járunk nyitott szemmel, ha a
beteg és a szenvedő embert is meglátjuk. Ekkor nyíltunk meg Isten felé.

Szeptember 12-13-án kerül sor a
bodajki búcsúra, melynek plakátját a
faliújságon megtekinthetjük. Püspök
atya a vasárnap fél 11 órakor kezdődő
szentmisére szeretettel várja azon
családokat, akiknek gyermekei tavaszszal voltak elsőáldozók.

információkat a jövő heti hirdetésekben
fogunk hallani.

A szerzetesek évében a „Szerzetesek
Tere” c. másfél napos rendezvényre
kerül sor szeptember 18-19-ig a budapesti Március 15-e téren. A plakát a
faliújságon megtekinthető. További

forrás: Virtuális Plébánia

Fiataljainkat 15 éves kortól szeretettel
várjuk az egyházmegyei, ifjúsági gyalog-zarándoklatra, melyet szeptember
25-e péntek délutántól, 26-a szombat
délutánig tartunk. A zarándoklat Mórról Bodajkra, Magyarország egyik
legősibb múltú kegyhelyére indul.
Szeptember 20-a vasárnapig kéri plébánosunk a jelentkezést, hogy az utazást
megszervezhessük.
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