Miserend
Ma ünnepeljük az Isteni Irgalmasság
vasárnapját. A szokott feltételek mellett
teljes búcsú nyerhető.
Április 7-én este 9 órától elmélkedés
és szentségimádás lesz a pilisjászfalui
kápolnában.
Április 9-én (szombaton) egész napos
kert-, plébánia- és templomtakarítást
tartunk, mely 9 órakor, közös imával
kezdődik. Minden korosztályt és
közösséget szeretettel várunk. Aki csak
teheti, jöjjön el erre a szép, közösségépítő programra, és hívjon másokat is.
Hozzunk magunkkal kerti szerszámokat, és figyeljük a Szívügy listán
megjelenő információkat. A résztvevőket ebédre szeretettel várjuk. A
környezet kímélése érdekében, étkezéshez szükséges evőeszközt hozzunk
magunkkal.
Április 10-én 9-kor szlovák szentmisét
mutatunk be a csabai templomban.
A személyi jövedelemadó 1%-ával,
0011 technikai számon a magyar
katolikus egyházat segíthetjük, a második 1%-ról való rendelkezéssel pedig a
keresztény szellemiségű intézményeket,
alapítványokat. Gondoljunk erre adóbevallásunk elkészítésénél, és figyeljük
az ezzel kapcsolatban megjelenő
hirdetéseket!

Klotildliget:
április 3. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 5,12-16
Jel 1,9-11a.12-13.17-19
Jn 20,19-31
április 5. kedd
április 7. csütörtök
április 9. szombat
április 10. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 5,27b-32.40b-41
Jel 5,11-14
Jn 21,1-19

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

Pilisjászfalu:
április 10. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
április 3. vasárnap
ünnepi szentmise
április 4. hétfő
április 8. péntek
április 9. szombat
április 10. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk azokért, akik az első szentáldozásra készülnek!
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
9 óra
11 óra

XII. évf. 14. szám

2016. április 3.

Az Isteni Irgalmasság ünnepe

A

z Úr Jézus kívánsága szerint,
II. János Pál pápa kezdeményezésére, Húsvét 2. vasárnapján kell ezt megülnünk, ami a
megváltás Húsvéti misztériuma és az
Irgalmasság ünnepe között fennálló
szoros összefüggésre utal.
Az Irgalmasság ünnepe nemcsak egy
nap, melyen Istent különösképpen
tiszteljük ebben a titokban, hanem a
kegyelem napja is minden ember
számára, de különösen a bűnösöknek.
Az Úr Jézus ehhez az ünnephez nagy
ígéreteket fűzött. A legnagyobb
ígéret azokra vonatkozik, akik e
napon méltóan veszik magukhoz az
Oltáriszentséget – ez az ígéret a
„bűnök és az értük járó büntetés
teljes elengedése”, vagyis olyan
kegyelem, amilyet csak a keresztség
szentségében kaphat az ember. Ennek
az ünnepnek nagysága abban áll,
hogy mindenki, még azok is, akik
még csak ezen a napon térnek meg,
bármit kérhetnek Istentől, ha az megegyezik az ő akaratával.

„Azt kívánom – mondta Jézus
Fausztina nővérnek –, hogy a képet
(...) Húsvét után az első vasárnapon
(azaz Húsvét 2. vasárnapján) ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap
legyen az Irgalmasság ünnepe (49).
Kívánom, hogy az Irgalmasság
ünnepe menedék és menekvés legyen
minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik
irgalmam mélysége; a kegyelmek
egész tengerét árasztom minden
lélekre, aki irgalmam forrásához
közelít. Az a lélek, aki gyónáshoz és
szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól. Ezen a napon nyitva állnak
Isten zsilipjei, melyeken keresztül a
kegyelmek folynak. Egy lélek se
féljen közeledni hozzám, még ha a
bűnei skarlátpirosak lennének is (699).
Az Irgalmasság ünnepe bensőmből
fakadt az egész világ számára (1517)
és könyörületességem mélységében
van megerősítve”. (420)
forrás: a pomázi plébánia honlapja
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A feltámadás bizonyosságának erősítése
Tamásnak lehetősége volt arra, hogy a
Jézus feltámadásával kapcsolatos kétségét egy személyes találkozásban
alakítsa át a legszemélyesebb bizonyossággá: „Én Uram, én Istenem”
Számunkra egy ilyen találkozás nem
lehetséges. Hitünket csak azok tanúságtételén keresztül tudjuk mélyíteni, akik
látták az Urat. Ebbe természetesen
beletartozik Tamás tanúságtétele is,
akinek kétségét a feltámadt Jézus
személyes látása és megtapasztalása
szüntette meg. Azonban Jézus maga
nem tesz igazán különbséget azok hite
között, akik részben a személyes találkozásra építhették az ő feltámadásába
vetett hitüket, és azoké között, akiknek
hite csak azok híradására épült, akik
látták a feltámadt Urat. Ez utóbbiak
csoportjába tartozik az egész Egyház,
így mi is. Ebből a szempontból azt is
mondhatjuk, hogy a mi hitünk nem
kevésbé értékes, nem kevésbé szilárd
és biztos, nem kevésbé megbízható,
nem kisebb mértékben nyújt felszabadulást és üdvösséget, mint azok hite,
akik először láttak és azután hittek.
Jézus feltámadásának hite nem is juthatott másképpen el hozzánk, mint a
szemtanúk tanúságtételén keresztül.
Ennek ellenére nem lehet felhagynunk
azzal a törekvéssel, amely mindig jobban erősíteni akarja a Jézus feltámadásába vetett hitünket. Ehhez szabaddá
kell tenni magunkat attól a szemlélettől,
amely csak a tapasztalatra épülő igazságot akarja elfogadni. Ez azt jelenti,
számolnunk kell a feltámadás lehetőségével, és így azt a lehetőséget is
2

megengedhetjük magunknak, hogy
fenntartás nélkül ráhagyatkozzunk.
Ebben az esetben meglepő felismerésben lesz részünk. Maga a feltámadás
fog a valódisága és igazsága mellett
beszélni. Ember nem tudott volna ilyen
eseményt kigondolni, és nem tudta
volna azt elérni, hogy ennek hatása
legyen a környezetére. És ez mégis
megtörtént és hatalmas felszabadító
erőnek bizonyult az emberek számára,
amellyel Isten megtörte a halál hatalmát! Jézus feltámadása óta adva van az
a bizonyosság, hogy az élet nem fejeződik be számunkra a halállal, hanem
megváltozott alakban ugyan, de akkor
kezdődik meg igazán. Ezzel azonban az
élet igazi értelmének kérdésére kapunk
választ. E kérdés így hangzik: miért
élünk? Azt rögtön megállapíthatjuk,
hogy a földi életben nem kaphatunk
erre a kérdésre igazi választ. A kérdésre a feltámadt Jézus adott igazi
választ: az igazi jövőnk a feltámadás.
Jézus életében Isten megmutatja, hogy
aki egészen neki szenteli életét, az ő
tanítását követi, az részese lesz a teljes
életnek, az ő föltámadásának és így az
örök életnek. Mivel Jézus egészen
Istenért élt, és egészen Isten mellett
volt, ezért a feltámadást Isten következetes feleletének látjuk erre a kérdésre:
„Hát nem ezeket kellett elszenvednie a
Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” [Luk 24,25] Jézus életéből egy
belső, következetes és meggyőző vonal
vezet feltámadásához. Ez az élet nem
enyészhetett el a halállal. Ezt igazolnia
kellett a feltámadásnak.

Húsvét 2016.

fotó: Fáth Péter

fotó: PiliscsabaTemplom.hu

forrás: Virtuális Plébánia
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