Miserend
Klotildliget:
A Lazarista közösség szeretettel vár
mindenkit 27-én, e hét péntekjén, a
Csodás-érmű Boldogasszonyról elnevezett piliscsabai lazarista kápolnába, a
kápolna búcsújának megünneplésére.
17.30-kor kezdődik a rózsafüzér, 18
órakor pedig a szentmise, a csodásérmek megáldásával és átadásával,
majd szeretetvendégség lesz.
Ezen a napon a nagytemplomban
kivételesen nem lesz szentmise. A
pénteki fogadóórát is kivételesen 17
órakor tartjuk.
November 29-én Advent első vasárnapjával elkezdődik a karácsonyi lelki
készület, s az új egyházi év.
Együtt örülhetünk annak, hogy megújult templomunk külső homlokzata,
hála a becsülettel befizetett egyházadónak, a szervezők munkájának és a
kivitelezői gondosságnak. Szívből
köszönjük az egész közösség nevében.
Kérjük testvéreinket, hogy ez évi
egyházadó-hátralékukat fizessék be az
egyházadószedőknél vagy a plébánián.
Hogy ezt megkönnyítsük, a vasárnap
délelőtti szentmisék között pénztári
ügyeletet tartunk.

november 22. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Dán 7,13-14;
Jel 1,5-8;
Jn 18,33b-37
november 24. kedd
18 óra
november 26. csütörtök
18 óra
november 28. szombat
18 óra
november 29. Advent 1. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Jer 33,14-16;
1Tessz 3,12 - 4,2;
Lk 21,25-28.34-36
Pilisjászfalu:
november 22. vasárnap
Piliscsaba:
november 15. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise
november 16. hétfő
november 20. péntek
Lazarista kápolnában
november 21. szombat
november 22. vasárnap
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk azért, hogy családjainkban és közösségeinkben
igazságérzetünk a kiengesztelődés útján találjon megnyugvást!
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17 óra

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

XI. évf. 38. szám

2015. november 22.

Tehát király vagy?

V

asárnapi evangéliumunk a húsvéti készület napjára, Jeruzsálembe, Pontius Pilatus római
helytartó palotájába visz. Róma
képviselője a tengerparti Cezáreában
székelt, csak alkalmanként érkezett a
fővárosba, s ilyenkor Nagy Heródes
fényűző palotájában helyezkedett el.
Megjelenését a város aligha fogadta
örömmel. Elnyomó hatalmat képviselt,
és kegyetlen elődök székébe ült.
Pilátus most Jézus felett akar ítélkezni.
Kérdései, amelyekkel a vádlott kilétét,
tetteit firtatja, akár őszinték is lehetnek.
De a római bírót az igazságnál jobban
köti a hatalom, saját hatalma. Igazsága
a hatalom igazsága. A helytartó csak
addig az, amíg a felette állók engedik,
és végső soron csak azt veheti észre,
azt tarthatja és vallhatja igaznak, amit a
mögötte felsorakozó hatalom megenged. Pilátus számára igaz, hogy
magasan felette a császár van, de közelebb hozzá ravasz alattvalói. Hatalmát
azzal is bizonyítania kell, hogy
megjutalmazza a vele együttműködő
jeruzsálemi arisztokráciát, a főpapot és
környezetét. Az elnyomó hatalomnak

egyetlen iránya van: vagy vele, vagy
ellene. Az elnyomó hatalom megértési
lehetősége szűkös: ami nem a kegyelméből él, az ellenére él. Ha Jézus végül
is király, akkor csak ellene lehet. És
akkor léteznie sem szabad.
Pilátus palotájába János evangélista
vezet minket, akiről már Iréneusz azt
írta a 2. században, hogy magasról nézi
a világot, mint egy sas. Abban, ahogy
Pilátus és Jézus beszélgetését bemutatja,
érezhető, hogy immár Jézus egész
küldetését, egész művét tartja szem
előtt. Mintha Jézus maga is mindent
össze akarna foglalni, amikor a korabeli hatalmasság vallatja. A beszélgetés
leírásában egyszerre van történeti igazság Pilátusról, politikai hatalmáról, de
János számára ennél sokkal fontosabb,
hogy a megrajzolja Jézus alakját, aki
más értelemben, de az előbbinél
messze hatalmasabb.
Jézus átlátja a földi hatalom rendszerét.
Ezért kérdezi a királyi címről: „magadtól mondod ezt, vagy mások mondták
neked rólam?” Nem igaz, hogy Isten
nem törődik a földi hatalmakkal.
folytatás a 3. oldalon
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Visszanézõ
Kedves Testvérek!
November 7-én megtartottuk szokásos
őszi templom- és kertrendezési napunkat!
A Jóisten kegyes volt hozzánk, mert,
bár előtte egész héten ködös, szomorkás idő volt, nagyon szép időben
lehettünk együtt, és dolgozhattunk
nyugodtan.
A munkát fél kilenckor kezdtük közös
imával, ahol már meglehetősen sokan
voltunk.
A nap fő feladata a plébánia szigetelése
volt, amire a szigetelőanyagot önerőből
meg tudtuk vásárolni, azonban nagy és
nehéz feladat volt a padlás kiürítése, és
a szigetelőanyag szakszerű elhelyezése.
Ezt a feladatot a Férfisátor vállalta, és
Bélik István vezetésével délre már
végeztek is úgy, hogy még a játszótéri
karbantartó feladatokba is besegítettek
ebéd előtt.

További feladatunk volt a templom és a
plébánia teljes belső takarítása, amit
Arhnold Erzsi vezetésével és sok lelkiismeretes asszony segítségével el is
tudtunk végezni.
Az őszi takarítások szokásos feladata a
levelek összegyűjtése, amit rengeteg
szorgos felnőtt- és gyermekkéz segítségével el is végeztünk. A zsákok elvitelére Farkas Andrástól ígéretet kaptunk,
hamarosan ez is meg fog történni.
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Régi vágyunk volt a teljes járdafelület
megtisztítása, amely most egy örömteli
színfolt által sikerült: a helyi regnumos
közösségünk
egyik
csapata,
a
Csodaszarvasok vállalták és végezték
el vidám hangulatban ezt a feladatot

nagyon szépen Vadas János vezetésével.
A játszótér karbantartása is megtörtént,
Czvikovszky Gábor és segítői minden
játék rögzítésének korrekcióját elvégezték, a focikapukra is került hálósűrítés, hogy a kicsi gyermekek a kapu
mögött biztonságban játszhassanak. Az
ütéscsillapító gyöngykavicsot visszagereblyéztük a helyére, a gumitégla is
több helyen javításra szorult, illetve a

hatszögletű mászóka ütéscsillapító
kavicságya köré is elhelyeztük a gumitégla szegélyezést. Két új kukát is le

tudtunk helyezni Schromeisz Jánosnak
hála.
Finom gulyást Czotter Éva és segítői
készítették, napközbeni falatozást Farkas Mártinak köszönhetjük, amit finom
forraltborral, teával jó hangulatban
fogyasztottunk. Kettő óra felé ugyan
megeredt az eső, de a vidám beszélgetés, sütizés folyt az árkádok alatt, a
pavilonban.
A nap nagy öröme számomra, mint
szervező számára az volt, hogy négy
óra felé mindenhol patikarend volt úgy,
hogy az összepakolásban (is) rengetegen segítettek, és ezt nagyon hálásan
köszönöm.
Körülbelül 150-en dolgoztunk együtt a
nap folyamán! Hihetetlen ereje van

folytatás az 1. oldalról

Nem felesleges a földi rend, amely
előmozdítja az „áldott békét”. Másodszor, Jézus országa itt valósul meg, de
nem innen való. Az a logika ismétlődik,
amelyet a búcsúbeszéd végén, a főpapi
imában ismertünk meg: „evilágban, de
nem ebből a világból” [vö. Jn 17,11-16]
épül az Isten országa. János nem
használja ezt a kifejezést [vö. Mk 1,15 stb.],
de úgy mutatja be Jézust, mint aki Isten
teljhatalmú küldötteként valósítja meg
Isten országát.
„Te mondod, hogy király vagyok”.
Jézus elfogadja, de át is értelmezi a
királyság fogalmát. „Ha akarod, nevezz
királynak, mert az vagyok, bár egészen
másként, mint ahogy képzeled.” Jézus
története és küldetése Isten szeretetéről
szól, azt érvényesíti. Az ő hatalma
abban áll, hogy Isten gyengéd, életet

ennek a közösségnek, ezért csak hálát
tudunk adni. Mindenkinek nagyonnagyon köszönjük a munkáját, bárminemű segítségét!
Egy aprócska szomorúságunk volt,
hogy az előzetes visszajelzéseket is
felültervezve 100 főre főztünk, és
bizony többeknek nem jutott ebéd….
Tőlük elnézést kérünk, legközelebb
még jobban túltervezzük a létszámot.
Összességében úgy gondolom, hogy ez
egy örömteli szépséghibája volt a napnak.
Mindenkinek hálásan köszönöm a
Képviselőtestület nevében az áldozatos
munkát:
Tóth Klári
fotó: Fáth Péter

adó szeretetét feltárja és közölje. A
mindenséget teremtő és létben tartó
Isten a Fiúban nyilatkoztatta ki magát,
sőt benne tette magát szerethetővé [vö.
Jn 6,38; 20,30-31; 3,13-16]. Isten felkínálja
saját igazságát, és aki vele találkozik,
az újjászületik belőle [vö. Jn 1,13-15; 8,4147].
Pilátus nemsokára halálra adja Jézust.
Mi változott? Egyfelől, mint annyi más
tanítás és jel Jézus részéről, ez a beszélgetés is előre értelmezi a kereszt és
feltámadás tényét. Isten erőszak nélkül,
a szeretet hűségével váltotta meg a
világot. Másfelől, talán marad valami
Jézus szabadságából itt a földön, vádlók és vádlottak szívében, és ez az új
ország halovány reménysugara.
Martos Balázs atya
forrás: Vatikáni Rádió
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