Miserend
Szeptember 14-re, Szent Kereszt
Felmagasztalásának
ünnepére
a
Magyar Katolikus Egyház országos
imanapot hirdet az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból
elvándorolni kényszerülnek. A nap
közös imádsága, melyet a szentmiséken
is elimádkozunk, az előző oldalon
található.
Szeptember 15-én 16:30-kor a
Prohászka imaszövetség összejövetelét
és imaóráját tartjuk a Nagyboldogasszony ház kápolnájában, amelyre
szeretettel várjuk az imaszövetség
tagjait és az érdeklődőket.
Szeptember 15-én 18 órakor lesz a
Szent László Óvoda Szentlélekhívó
szentmiséje a ligeti templomban.

Klotildliget:
szeptember 13. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 50,5-9a;
Jak 2,14-18;
Mk 8,27-35
szeptember 15. kedd
szeptember 17. csütörtök
szeptember 19. szombat
szeptember 20. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Bölcs 2,17-20;
Jak 3,16 - 4,3;
Mk 9,30-37

9 óra
11 óra
20 óra

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

Pilisjászfalu:
A Szerzetesek éve kapcsán szeretettel
hívunk mindenkit közös kirándulásra, a
„Szerzetesek Tere” meglátogatására,
szeptember 19-én szombaton. Részletek a Szívügy listán és a templom faliújságján, a plakát mellett megtalálhatók.
Szeptember 20-án fél 9-kor a regnumi
ifjúság szentmiséje kezdődik a csabai
templomban.

szeptember 20. vasárnap
Piliscsaba:
szeptember 13. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
szeptember 14. hétfő
szeptember 18. péntek
szeptember 20. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk az üldözött keresztényekért,
és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek!
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17 óra

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

XI. évf. 28. szám

2015. szeptember 13.

Béke, kiengesztelıdés és irgalmasság – Ferenc pápa ezekre a fogalmakra
építette szentbeszédét szeptember 10-én, csütörtökön reggel a Szent Márta-ház
kápolnájában bemutatott szentmisén.

Aki nem bocsát meg, az nem keresztény

A

Szentatya elítélte azokat, akik
fegyvereket gyártanak a gyilkos háborúkhoz, ugyanakkor
óva intett a keresztény közösségeken
belüli konfliktusoktól is.
Jézus a béke fejedelme, mert békét
teremt szívünkben is. Ferenc pápa a
napi olvasmányok alapján elmélkedett
a békéről és a kiengesztelődésről.
Azonnal feltette a kérdést: Vajon mi
megköszönjük-e igazán a béke ajándékát, amelyet Jézusban kaptunk? A
békét elhozták, de nem lelt befogadásra.
Ma is mindennap látjuk a tévéhíradóban, az újságokban, hogy háborúk
dúlnak, pusztítás, gyűlölet és ellenségeskedés van – állapította meg keserűen a pápa. – Sok férfi és nő van, aki
sokat dolgozik – de tényleg sokat! –
azért, hogy gyilkolásra szánt fegyvereket gyártson, amelyeket a végén vérrel
borít sok ártatlan ember vére. Vannak
háborúk! Vannak háborúk és van
gonoszság, ami előkészíti a háborúkat,

az egymás elleni fegyverek gyártását a
gyilkoláshoz! A béke megment, a béke
élni enged, növel téged; a háború megsemmisít, lehúz téged.
Mindazonáltal – folytatta a Szentatya –
a háború nemcsak ez, hanem a mi
keresztény közösségeinkben is jelen
van. A mai liturgia pedig ezt tanácsolja
nekünk: Béküljetek ki egymással. A
megbocsátás a kulcsszó: Ahogy az Úr
megbocsátott nektek, úgy bocsássatok
meg ti is egymásnak. Ha te nem tudsz
megbocsátani, akkor nem vagy keresztény. Lehetsz jó ember attól, hogy nem
teszed azt, amit az Úr tett. De ha nem
bocsátasz meg, akkor nem kaphatod
meg az Úr békéjét, az Úr bocsánatát.
Mindennap, amikor elimádkozzuk a
Miatyánkot: „Bocsáss meg nekünk,
miképpen mi is megbocsátunk…”,
feltételes módot használunk. Próbáljuk
meggyőzni Istent, hogy legyen jó,
ahogy mi is jók vagyunk, amikor
megbocsátunk: fordítva. Szavak, nem
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igaz? Ahogyan abban a szép dalban
volt: „Szavak, szavak, szavak” („Parole,
parole, parole”: magyarul „Beszélj,
beszélj, beszélj” címmel Domján Edit
előadásában vált ismertté – a szerk.),
nem igaz? Azt hiszem Mina (Anna
Maria Mazzini énekesnő – a szerk.)
énekelte… Szavak! Bocsássatok meg
egymásnak! Ahogy az Úr megbocsátott
nektek, úgy tegyetek ti is.
Keresztény türelemre van szükség.
Hány hősies nőt találunk népünkben,
akik a család és gyermekeik javáért oly
sok brutalitást, annyi igazságtalanságot
viselnek el: tűrnek és viszik tovább a
családot. Hány hősies férfi van keresztény népünkben, akik elviselik, hogy
korán kell kelniük és munkába indulniuk – sokszor igazságtalan, rosszul
fizetett munkába –, hogy késő este
hazatérjenek, mert így tudják eltartani
feleségüket és gyerekeiket. Ők az igazak. De ott vannak azok is, akik járatják a nyelvüket és háborúznak, mert a
nyelv pusztít, háborút kelt! A másik
kulcsszó, amit Jézus mond az evangéliumban: az irgalom. Fontos, hogy
megértsünk másokat, és ne ítéljük el
őket.
Az Úr, az Atya olyan irgalmas, hogy
mindig megbocsát nekünk, mindig
békét akar velünk kötni. De ha te nem
vagy irgalmas, félő, hogy az Úr nem
lesz irgalmas hozzád, mert mi aszerint
leszünk megítélve, hogy mi hogyan

ítéltünk meg másokat. Ha te pap vagy –
folytatta a pápa –, és úgy érzed, hogy
nem tudsz irgalmas lenni, mondd meg
a püspöködnek, hogy adjon neked
adminisztratív munkát, de ne ülj be a
gyóntatószékbe, légy szíves! Az a pap,
aki nem irgalmas, nagyon sokat árt a
gyóntatószékben! Leszidja az embereket. „Nem, Atyám, én irgalmas vagyok,
csak egy kicsit ideges…” Igaz. Akkor
mielőtt beülsz gyóntatni, menj el az
orvoshoz, és kérj tőle egy tablettát az
idegeidre! De légy irgalmas! És egymás között is legyünk irgalmasak. „De
ő ezt tette… Én mit csináltam?” „Az
bűnösebb nálam!” – ki mondhatja azt,
hogy a másik bűnösebb nála? Senki
nem mondhatja ezt. Csak az Úr a
tudója.
Ahogy Szent Pál tanítja, magunkra kell
ölteni „az irgalom érzületét, a jóságot,
az alázatosságot, a szelídséget és a
béketűrést” (vö. Kol 3,12). Ez a keresztény stílus, az a stílus, amellyel Jézus
békét és kiengesztelődést hozott. Nem
a gőgöt, nem az ítélkezést, nem a másik
kibeszélését. Fohászkodjunk, hogy az
Úr adja meg mindannyiunknak a
kegyelmet, hogy kölcsönösen elviseljük egymást, megbocsássunk egymásnak, és irgalmasak legyünk, amint az
Úr irgalmas mihozzánk – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.
forrás: Magyar Kurír

Nyitott templomok napja – 2015. szeptember 19., Piliscsabai lazarista kápolna
Szeretettel várunk nyitott templomok napján! Helyszín: Misszióstársaság
Csodásérmű Boldogasszony kápolna
Program: 15.00-17.40 – lehetőség a templom látogatására, 17.40 – esti dicséret,
18.00 – elővételezett szentmise, 20.00 óráig – szentségimádás, befejező imaóra.
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Szeptember
14-én,
Szent
Kereszt
felmagasztalásának ünnepén, személyesen és
minden szentmisében közösen imádkozzuk az
alábbi – egy iraki keresztény testvérünktıl kapott –
imádságot, valamint egy Miatyánkot és egy
Üdvözlégyet.

Mindenható Mennyei Atyánk!
Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted.
Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is.
Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a
hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az
emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem
nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást
családjukban és a hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot szent
Fiad megmutatta nekünk.
Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az
álvallások és elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és
megszülessen az áldott béke.
Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül
élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az
iskolák, hogy ismét tanulhassanak.
Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és
felépíthessék lerombolt templomaikat.
Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által
megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az
áldozatvállalás és az alázat. Ámen
Miatyánk, Üdvözlégy.

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 indul. Jövő vasárnapig kéri plébánosunk a jelentkezést,
hogy az utazást megszervezhessük.
Tájékozódni és jelentkezni a szentmi-

sék után, a plébánosi fogadóórákon,
vagy telefonon lehet.
A Csaba királyfi cserkészcsapat
toborzó alkalma a szeptember 26-ai
piliscsabai főzőverseny keretében lesz.
Az érdeklődő gyerekeket és szüleiket
szeretettel várjuk. A részletek hirdetése
a későbbiekben történik.
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