Miserend
Ma még lehet jelentkezni plébánosunknál az egyházmegyei, ifjúsági gyalogzarándoklatra, melyet péntek délutántól,
szombat délutánig tartunk, és annak
kerékpáros változatára, mely csütörtökön délután indul. A zarándoklat okán
pénteken a plébánosi fogadóóra elmarad. Ugyancsak elmarad a csütörtök és
péntek esti szentmise is. Mindkét este
az Egyházközségei Nővérek kápolnájában lehet 18 órakor szentmisén részt
venni.
A Csaba királyfi cserkészcsapat idén is
szeretettel várja tagjai közé elsősorban
az alsó tagozatos gyerekeket, fiatalokat.
Az érdeklődő gyerekek és szüleik
szombat délután a Csaba kertben, a
városi főzőverseny keretében ismerkedhetnek meg a cserkészekkel.
További elérhetőség a hirdetőtáblán
lévő plakáton található.
Az „Ars Sacra” országos egyházművészeti fesztivál részeként, ökumenikus
zsolozsma, majd egyházzenei hangverseny kerül megrendezésre szombaton
19 órakor a nagytemplomban. A program keretében egyházközségeink orgonistái fognak közreműködni a templom
barokk orgonáján. A piliscsabai templomban a szombat esti szentmise
kivételesen 18 órakor kezdődik, a
klotildligeti templomban pedig nem
lesz szombaton szentmise.

Klotildliget:
szeptember 20. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Bölcs 2,17-20;
Jak 3,16 - 4,3;
Mk 9,30-37
szeptember 22. kedd
szeptember 24. csütörtök
szeptember 26. szombat
szeptember 27. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Bölcs 2,17-20;
Jak 3,16 - 4,3;
Mk 9,30-37

szeptember 27. vasárnap

18 óra
–
–
9 óra
11 óra
20 óra

17 óra

Piliscsaba:
szeptember 20. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise
szeptember 21. hétfő
szeptember 25. péntek
szeptember 26. szombat
szeptember 27. vasárnap
ünnepi szentmise

Imádkozzunk azért, hogy értő és nyitott szívvel,
mély bizalommal tudjuk fogadni
szentatyánk, Ferenc pápa útmutatásait!

XI. évf. 29. szám

2015. szeptember 20.

„Ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kel, és
kiszabadítja ellenségei kezéből.”

Pilisjászfalu:

Heti imaszándék
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9 óra
11 óra
20 óra

8:30
11 óra
17 óra
–
18 óra
11 óra

Évközi 25. vasárnap
gy beszélnek a gonoszok az igaz
emberről, miközben halálra
ítélik és kivégzik.
És így gondolkodnak az Istenről, akinek, ha volna, közbe kellene lépnie, és
nem szabadna hagynia, hogy ártatlan
szolgáját igazságtalanul bántalmazzák.
Való igaz, a világ kezdete óta Isten sok
esetben csodás módon kimentette szolgáit a gonoszok kezéből, de még többször maradt látszólag tétlen, amikor
együtt szenvedett az ártatlan igazzal. A
végső igazságszolgáltatást ugyanis nem
hozza előre, a történelem idejébe,
hanem akkorra tartogatja, amikor a
földi élet, azaz a bűnbánattartás és az
érdemszerzés ideje véget ér. Hiszen ha
mindig csak itt, ezen a világon szolgáltatna igazságot, nem tehetné nyilvánvalóvá, hogy nem a halálé az utolsó szó,
és a szabad akaratot is korlátozná, mert
sokan evilági érdekből, s nem szívből,
hittel pártolnának hozzá, akkor pedig a
földi életnek alig volna tétje, és a szeretet ingyenessége végképp nem érvényesülhetne.

Í

Még a tanítványok is alapos leckét
kapnak, amikor egymás között arról
vitatkoznak, hogy melyikük a nagyobb.
Mert nagy dolog Krisztusért mindent
elhagyni, de még nagyobb dolog kikerülni abból a logikából, amely minden
egyes szolgálatért, áldozatért azonnali
jutalmat vár. S az effajta kísértés nemcsak az apostolokat fenyegette, hanem
a mai Krisztus-követőket is. A karrierizmus az Egyházban mindig is a legveszélyesebb csábítások egyike volt,
amely egyének és közösségek hitét
zavarta meg, és életeket, testvéri
kapcsolatokat tett tönkre. A mai napon
mintegy tükröt tart elénk a Szentlélek
Isten igéje által. Nem elég elítélni az
igaz üldözését, a nyilvánvaló gonoszságot, de becsületesen magunkba is kell
tekintenünk, hogy nem ugyanannak a
szűklátókörűségnek, evilági logikának
vagyunk-e a rabjai mi is, mint Isten
ellenségei? S aztán éberen őrködnünk
szívünk felett, hogy hűségesek maradjunk a teljes ráhagyatkozásban.
Barsi Balázs – Telek Péter-Pál
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A pápa szeptember 16-án arról beszélt az általános kihallgatásán, hogy a mai félresiklott
társadalmi-gazdasági rendszerben elengedhetetlen megújító szerepet tölthetnek be a
történelem kezdete óta Isten áldását magukon hordozó családok. A szentatya ezzel zárta a
családról szóló katekézisek sorozatát.

A család stratégiailag fontos a pénz uralma alóli
felszabaduláshoz!
Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Ma a házasság és a család témájáról
tartott katekézisek befejező részéhez
érkeztünk. Szép és sok munkát igénylő
események előtt állunk, amelyek
közvetlenül ehhez a nagy témához
kapcsolódnak: egyik a családok világtalálkozója Philadelphiában, másik a
püspöki szinódus itt, Rómában. Mindkettő világméretű esemény, amely
összhangban van a kereszténység egyetemes jellegével, de a családnak, ennek
az alapvető és helyettesíthetetlen
emberi közösségnek egyetemes értékével is.
Úgy tűnik, hogy a civilizáció mai átmeneti időszaka hosszú távon magán
viseli a gazdasági technokrácia által
irányított társadalom hatásait. Az etika
alárendelését a haszon logikájának
mérhetetlenül sok eszköz és a tömegtájékoztatási eszközök is nagymértékben segítik. Ebben a helyzetben a férfi
és a nő közötti új szövetség nemcsak
szükségessé, hanem stratégiailag is
fontossá válik a népek felszabadítása
érdekében a pénz gyarmatosító uralma
alól. Újra ennek a szövetségnek kell
irányítania a politikát, a gazdaságot és
a polgári együttélést. Ezen múlik a föld
lakhatósága, az életérzés átadása, és
ezen múlnak az emlékezet és a remény
kötelékei.

E szövetségnél fogva a férfi és a nő
házas-családi közössége a generatív
nyelvtan, mondhatni az „aranykötelék”.
A hit Isten teremtésének bölcsességéből merít: Isten nem egy öncélú
meghittség gondozását bízta a családra,
hanem a világ otthonossá tételének
megindító tervét is. Épp a család áll
ennek a minket megmentő világkultúrának a kezdeténél és alapjánál, amely
megment minket oly sokféle támadástól, rombolástól, gyarmatosítástól, mint
amilyen a pénzé vagy a világot fenyegető ideológiáké. A család szolgál
alapul ahhoz, hogy megvédjük magunkat!
A családról szóló rövid szerdai
elmélkedéseinkben a fő inspirációt a
teremtésről szóló szentírási tanításból
merítettük. Ismételten bőségesen meríthetünk és kell is merítenünk Isten
szavából. Nehéz munka vár ránk, de
egyben lelkesítő is. Isten teremtése nem
egyszerűen egy filozófiai előfeltétel,
hanem az élet és a hit egyetemes horizontja! Nincs külön isteni terve a
teremtésnek és az üdvözítésnek. A
teremtmény – minden teremtmény –
üdvösségéért lett Isten emberré:
„értünk emberekért, a mi üdvösségünkért”, ahogyan a hiszekegy fogalmaz.
A feltámadt Jézus pedig „minden
teremtmény elsőszülöttje” [Kol 1,15].

A teremtett világot Isten a férfira és a
nőre bízta: az, ami köztük történik,
mindenen rajta hagyja nyomát. Az,
hogy visszautasítják Isten áldását,
végzetszerűen a mindenhatóság őrületébe kergeti őket, ami aztán mindent
lerombol. Ezt nevezzük „eredendő
bűnnek”. Mindnyájan ennek a kórnak
örökségével jövünk a világra.
Ennek ellenére nem vagyunk átkozottak, sem magunkra hagyottak. Már
annak az ősi elbeszélésnek voltak
tűzzel írt oldalai, amely Istennek a férfi
és a nő iránti első szeretetéről számol
be. „Ellenségeskedést vetek közé és az
asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka
közé” [Ter 3,15a]. Ezekkel a szavakkal
fordul Isten a kísértő, elbűvölő kígyóhoz. Ezekkel a szavakkal Isten a
rosszal szembeni védőkorláttal jelöli
meg az asszonyt, amelyet az felhasználhat – ha akarja – minden születő
gyermeke érdekében. Ez azt jelenti,
hogy a nő egy titokzatos és különleges
áldást hordoz gyermeke védelmére a
Gonosszal szemben! Miként a Jelenések könyvében szereplő Asszony, aki
elmenekül, hogy elrejtse gyermekét a
Sárkány elől. És Isten megvédi az
asszonyt (vö. Jel 12,6).
Gondoljátok csak el, micsoda mélység
nyílik itt! Sok közhely létezik, időnként
bántóak is a rosszra csábító nőről. Itt
azonban a nő olyan teológiája előtt
nyílik tér, amely Istennek a nőre és
szülötteire vonatkozó áldásának megfelel!
Isten férfit és nőt védelmező irgalmas
tevékenysége sosem hagy alább. Ezt
sose felejtsük el! A Szentírás a maga
szimbolikus nyelvén elmondja nekünk,
hogy mielőtt eltávolítaná őket az Éden

kertjéből, bőrruhát készít a férfinak és a
nőnek, és felöltözteti őket [Ter 3,21]. Ez
a gyengédséget kifejező gesztus azt
jelenti, hogy Isten bűnünk fájdalmas
következményei közepette sem akarja,
hogy meztelenek és bűnös sorsunkra
hagyottak maradjunk. Azt látjuk, hogy
ez a gyengéd isteni szeretet, ez a rólunk
való gondoskodás megtestesül a Názáreti Jézusban, Isten „asszonytól született” [Gal 4,4] Fiában. Szent Pál azt is
mondja, hogy „amikor még bűnösök
voltunk, Krisztus meghalt értünk” [Róm
5,8]. Krisztus, aki asszonytól született: ő
Isten simogatása a mi sebeinkre, a mi
hibáinkra, a mi bűneinkre. Isten úgy
szeret minket, amilyenek vagyunk, és
ezzel a tervével szeretne előresegíteni
minket, és a nő az az erős alak, aki
elősegíti ennek a tervnek a megvalósulását.
Isten ígérete, amelyet a történelem
kezdetén a férfinak és a nőnek adott,
minden emberre vonatkozik, a történelem végezetéig. Ha elegendő hitünk
van, e föld népeinek családjai magukra
ismernek majd ebben az áldásban.
Mindenesetre bárki, aki engedi, hogy
megérintse szívét ez a vízió, bármely
néphez, nemzethez, valláshoz tartozzon
is, csatlakozhat hozzánk utunkon.
Testvérünknek és nővérünknek tartjuk,
minden prozelitizmus nélkül. Járjunk
együtt Istennek ezen áldásával, Istennek ezzel a tervével, hogy tudniillik
mindnyájunkat testvérré tegyen az
életben, egy olyan világban, amely
halad előre, és amely éppen a családból,
a férfi és a nő egységéből születik.
Isten áldjon meg titeket, a föld bármely
szögletében élő családokat! Isten áldjon
meg mindnyájatokat!
forrás: Magyar Kurír
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