Miserend
Március 14-én 18 órakor kezdődik a
lelkigyakorlat záró szentmiséje és
elmélkedése. A szentmise után énekes
zsolozsmát imádkozunk.
Március 14-én a piliscsabai templomban, március 15-én Klotildligeten
kivételesen elmarad az esti szentmise.
Március 17-én az esti szentmisét a
szokottnál korábban, 17 órai kezdettel
mutatjuk be, mert 18 órakor kerül sor a
bérleti hangverseny keretében Haydn:
„Jézus hét utolsó szava a kereszten” c.
művének előadására. A plakát a faliújságon megtekinthető. A ministránspróba csütörtökön délután 4-kor kezdődik.
Március 18-án (pénteken) a két plébánia hagyományos, közös keresztútja 15
órakor veszi kezdetét a Kálvária lábánál. Közvetlenül a keresztút után, jó idő
esetén a keresztúti kápolna előtt, rossz
időben a Piliscsabai templomban mutatunk be szentmisét. Aznap templomainkban más szentmise nem lesz.
Március 20-a Virágvasárnap. Ünnepélyes barkaszentelést és körmenetet a 9
órai szentmisén tartunk. Kérjük testvéreinket, hogy a szentmise előtt, a barkaszentelés hagyományos helyén gyülekezzenek, és előtte a barkát a templom
bejáratánál lévő asztalról vegyék
magukhoz.

Klotildliget:
március 13. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 43,16-21
Fil 3,8-14
Jn 8,1-11
március 14. hétfő
március 15. kedd
március 17. csütörtök
március 19. szombat
március 20. Virágvasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 50,4-7
Fil 2,6-11
Lk 22,14-23,56

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
–
17 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
március 20. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
március 13. vasárnap
ünnepi szentmise
március 14. hétfő
március 18. péntek
március 19. szombat
március 20. Virágvasárnap
ünnepi szentmise

11 óra
–
15 óra
17 óra
11 óra

Heti imaszándék
Imádkozzunk, hogy közösségeink vezetői
a Lélek bölcsességéből és erejéből merítve tudják végezni szolgálatukat!
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Van akit a bűne...

A

z evangélium sosem bőbeszédű, de ez az elbeszélés mármár balladai jellegű. A mózesi
törvény úgy rendelkezett, hogy ha egy
asszonyt házasságtörésen érnek, kövezzék halálra. Jézus korában azonban ezt
a törvényt nem lehetett végrehajtani,
mert az izraeliták a rómaiak jóváhagyása nélkül nem hozhattak halálos
ítéletet.
Most Jézus elé visznek egy olyan aszszonyt, akit valóban rajtakaptak azon,
hogy megcsalja az urát. De a tömeg
irányítói nem az igazságra kíváncsiak,
az asszony bűne és szégyene sem érdekli őket igazán. Ők Jézust akarják
elveszíteni. Ha azt mondja: kövezzétek
meg, följelentik. Ha azt mondja:
bocsássátok el, elhíresztelik róla, hogy
megalkuvó.
Jézus az asszonyra, majd vádlóira néz.
„Aki közületek bűn nélkül való...”
Egyszerre csönd támad, súlyos másodpercek telnek el. Aztán ritkulni kezd a
vádaskodók csoportja. Végül Jézus – a
szájtátók tágasabb gyűrűjében – egyedül marad az asszonnyal. „Senki sem
ítélt el téged?” „Senki, Uram.” „Én sem

ítéllek el, menj, és többet ne vétkezzél.”
Ez a történet valójában nem a
házasságtörő asszonyról szól, hanem
Jézusról. Hogyan tud csöndet teremteni,
hogy tudja a lelkiismeretet megszólaltatni ellenségeiben is, azokban is, akik
előtt semmi sem szent, egy ember
vétke és szégyene sem. S arról, hogy
nem ítélni jött, hanem megbocsátani s a
bocsánattal erőt adni a jóra.
De az elbeszélések egy kritikus pillanatában mégiscsak az asszony kerül
figyelmünk középpontjába. Aztán
pedig az ő szemével pillantunk Jézusra,
az ő fülével figyelünk Jézus szavára.
Az evangélium semmit sem mond arról,
mi sodorta bűnbe ezt az asszonyt.
Szenvedély, szokás, talán keserűség.
Azt sem tudhatjuk, mit érzett, amikor
fölfedezték, s titokban elkövetett cselekedete az utcára került. Érzett-e
szégyent vagy éppen bűnbánatot?
Talán nem volt benne más, mint keserű
fölháborodás, hiszen ugyanakkor azt is
látnia kellett, hogy itt senki sem ővele
törődik. S akkor egyszerre váratlan
fordulatot vettek az események.
folytatás a 3. oldalon

„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője Plébános: Száraz László
Megjelenik: minden vasárnap
 (30) 748-4427
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
szarazlaszlomor@gmail.com
Internet: www.piliscsabatemplom.hu

e-mail: klotildliget@freemail.hu

Prohászka Imaszövetség
Prohászka Imaszövetség Kedves Tagjai!
Krisztusban Kedves Testvéreim!
Húsvétkor azt ünnepeljük, ami
igazán értelmet ad az életünknek, azt,
hogy életünk több mint egy emberöltő,
hiszen immáron tudjuk: örök életünk
van. Ha hiszek Krisztus feltámadásában, akkor hiszek a saját feltámadásomban is, és ez lesz az, ami megadja
az életem értelmét a jelenben, ez az a
hit, aminek az erejében teljes életet
tudok élni itt és most. Beteljesedett,
megváltottál, hála legyen Érte, Érted!
Prohászka Ottokár püspök gondolataival kívánok lelki megújulást hozó,
kegyelmekben gazdag, Krisztus feltámadásának örömét hirdető húsvéti
időszakot az imaszövetség minden
tagjának:
„Jézus győzött s győzött úgy, mint
ahogy hozzáillett: páratlanul. Csendben,
zajtalanul, erőlködés nélkül dőlt el
győzelme. A sír körül nem hallani
lánccsörtetést, sem feszítést, sem
kőhengerítést; győzelmének harcterén
nem vonulnak föl hadseregek, nem
üvöltenek szenvedélyek; nincs füst,
mely eltakar győzőt s legyőzöttet; nincs
porfelhő, mely kétessé teszi a mozdulatokat; nincs tagadás, kétkedés, kifogás,
kétségbevonás; a dolog egészen világos:
Krisztus föltámadt; Krisztus él!”
(Prohászka Ottokár:
Új elmélkedések: Húsvét)
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Figyelmükbe és imáikba ajánlom az
egyházmegye közelgő programjai közül a következőt:
• Háromnapos püspöki nagyböjti
lelkigyakorlat
március 21–23.
Március 21-22-23-án, hétfőtől szerdáig, mindennap 18.00 órakor a
Székesegyházban nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédet tartok.
Az elmélkedésekre minden hívőt
szeretettel várok, akik a lelki életben elmélyülnének és megerősítenék az Istennel való kapcsolatukat.
• Kaszap István születésének 100.
évfordulója
március 29.
Isten szolgája, Kaszap István születésének 100. évfordulója 2016. március 25-én lesz. A Nagyhétre való
tekintettel egyházmegyénk március
29-én (kedden) ünnepli ezt a
kiemelkedő évfordulót.
A megemlékezést ünnepi szentmisével kezdjük
17.00 órakor a Prohászka emléktemplomban. A szentmise után
Kaszap István sírjához vonulunk,
közösen imádkozunk mielőbbi
boldoggá avatásáért és tiszteletünk
jeléül koszorúkat helyezünk el.
Szeretettel hívom Paptestvéreimet
és a Prohászka Imaszövetség tagjait
a kiemelkedő ünnepre.
• Ünnepség Prohászka Ottokár
emlékére
április 2.
Prohászka Ottokár halálának 89.

évfordulóján ünnepséget tartunk
Budapesten, a Központi Papnevelő
Intézetben, ill. az Egyetemi Templomban. A tudományos konferencia
délután 16.30 órakor kezdődik a
szeminárium dísztermében, 18.00
órakor pedig koncelebrált szentmisét tartunk az Egyetemi Templomban.
A
szentmise
után
megkoszorúzzuk Prohászka Ottokár

folytatás az 1. oldalról

mellszobrát a szeminárium kertjében.
Szeretettel várom imaszövetségünk
tagjait egyházmegyénk minden programjára!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Spányi Antal
megyés püspök

Egyedül maradt Jézussal, és Jézus
megszólította őt. Az asszony is most
szólal meg először. Két szava van, de
az egyikkel Uramnak nevezi Jézust. S
ez nagyon sokat elárul. Jézus nemcsak
a tőrvetők lelkiismeretét indította meg.
Ez az asszony, aki eddig néma és
kiszolgáltatott szereplője volt az
eseményeknek, most elismeréssel,
bizalommal, áhítattal figyel rá. Azzal,
hogy Uramnak nevezi Jézust, hitvallást
tesz, és Jézus kezébe teszi le sorsát. Ez
már bűnvallomás, sőt bűnbánat is. Erre
hangzik föl Jézus felelete. Jézus nem
hagyja jóvá s nem mentegeti azt, amit
az asszony elkövetett. Nem azért jött,
hogy jóváhagyja, hanem azért, hogy
„elvegye” a világ bűneit. Most „elveszi” az asszonyét is. „Menj, és többé ne
vétkezzél.” Most már lesz erőd ahhoz,
hogy ne vétkezz. Nem oda állítalak

vissza, ahol akkor voltál, amikor még
bűnbe nem estél. Bukásod szégyenéből
kiemelkedve több vagy, mint voltál
azelőtt. Épp a hiteddel, azzal, hogy
találkoztál velem és bennem Isten
kegyelmével, amely nem cinkosa, de
nem is puszta ellenfele a rossznak.
Van, akit vaksága, csonkasága vezet
Jézus elé, van, akit fiának-lányának
betegsége, halála. Ezt az asszonyt a
bűne juttatta oda, hogy Jézussal találkozott. Nem a bűne miatt érzett bánat,
hanem egyszerűen az a tény, hogy
vétkezett. Nyilván nem egyetemes
törvény ez, s ha azt kérdezik, „maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem
bővebben kiáradjon?”, Szent Pállal kell
felelnünk; „Szó sincs róla!” [Róm 6,1-2]
De nem szabad felednünk: Isten a bűnt
is úttá teheti, amely hozzá vezet.
(Jelenits: Betű és lélek, 104)

Mindkét templomban tartós élelmiszert
gyűjtünk Virágvasárnapig, a szentmisék kapcsán.

Plébániánk falinaptára kedvezményes
áron, 500 Ft-ért kapható a sekrestyében.
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