Miserend
Kedves Testvérek!
Köszönöm a húsvéti tartós élelmiszergyűjtésben nyújtott önzetlen segítségeteket. Nagymennyiségű, remekül használható élelmiszer gyűlt össze, amivel
14 családnak tudtuk könnyebbé tenni
ünnepi készülődését. Köszönöm, hogy
egyre inkább átérzitek a Karitász
szeretetszolgálatának lényegét. Kérem,
őrizzétek meg szívetekben továbbra is
az adakozás örömét. Szeretettel
Farkas Márta
a Karitász csoport vezetője
Szívből köszönjük a szombati kert- és
templomtakarításban résztvevő testvéreink munkáját, és a szervező
képviselő-testületi tagok szolgálatát!
Április 17-én – Ferenc pápa felhívása
szerint – a katolikus egyház minden
templomában a perselygyűjtéssel az
ukrajnai rászorulókat segíthetjük.
Számítsunk rá mindannyian, hogy
április 30-án szombaton rendezi meg
plébániánk a „Közösségek napját”! A
program a Szívügyben, és a faliújságon
található plakátokon megtekinthető lesz.
Az egész napos programon örömmel
várjuk plébániánk minden tagját és
családját korosztályra való tekintet
nélkül, a Piliscsabai plébánia családjait
is, valamint református és evangélikus
testvéreinket.

Klotildliget:
április 10. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 5,27b-32.40b-41
Jel 5,11-14
Jn 21,1-19
április 12. kedd
április 14. csütörtök
április 16. szombat
április 17. 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 17. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
április 10. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
április 11. hétfő
április 15. péntek
április 16. szombat
április 17. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk, hogy egyházunk – emberi gyarlóságaink ellenére is –
a Lélek erejével tudjon tanúságot tenni a föltámadt Jézus Krisztusról!
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9 óra
11 óra
20 óra

9 óra
11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
8.30
11 óra

XII. évf. 15. szám

2016. április 10.

Böjte Csaba ferences szerzetes a Ferenc pápa által meghirdetett rendkívüli szentévben „Az irgalmasság iskolája” címmel beszédsorozatot indított, amely április 3-án, az
irgalmasság vasárnapján ért véget a dévai templomban. Csaba testvér ebbıl az
alkalomból levélben is megszólította elmélkedéseinek hallgatóit.

Az irgalmasság iskolája

I

stennek hála, elérkeztünk az
irgalmasság iskolája utolsó
állomásához! A tizennegyedik
irgalmassági cselekedetben egymás
lelki támogatását kéri tőlünk anyánk, az
egyház! Összetartozunk, egy nagy
családot alkotunk, együtt indulunk, és
együtt is kell hogy célba érjünk
mennyei Atyánk Országába! Jézus
Krisztus apostolainak mondta: gyertek,
legyetek emberhalászok! Az irgalmasság iskolájának utolsó állomása az
egymásért végzett csendes, közbenjáró
imádság!
Emlékszem, mikor felszenteltek, és a
püspököm azt mondta, hogy most már
az egyház nevében imádságos áldást
oszthatunk, az én szívem csordultig
megtelt örömmel! Gyulafehérváron
felültem a vonatra, és elmentem
Csíkszentdomokosig, édesapám szülőfalujáig. Onnan gyalog, mezítláb mentem papi ruhámban Csíksomlyóig,

hogy Mária lábánál bemutathassam
életem első szentmiséjét! Mentem a
falvakon keresztül, és minden szembejövő embert csendben, magamban,
imádságos szeretettel megáldottam!
Hatalmas öröm töltötte el a szívemet,
jó volt áldva áldásként szülőföldemen
gyalogolni! Ugyanazt tapasztaltam,
mint mikor egy kibicsaklott végtag,
forgó a gyógymasszőr keze alatt a
helyére pattan, világosan éreztem, hogy
megtaláltam az életem célját, értelmét,
legszebb feladatát: jó volt élő áldássá
válni, Isten drága simogatása lenni
embertársaim számára! Kimondhatatlan öröm volt sajgó talppal odaállni
nemzetünk kegyhelyén az oltárhoz, és
imádságos szeretettel elkezdeni testvéreimért a legértékesebb imádságot, a
szentmisét, békés egyszerűségben
bemutatni Jézus Krisztus keresztáldozatát!
folytatás a 3. oldalon
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 (30) 748-4427
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
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e-mail: klotildliget@freemail.hu

„Szeretsz-e Engem”, a Szentség előtt...
„Most elárulom nektek – mondotta egy
ízben Mercier bíboros – a szentség és
boldogság titkát. Ha sikerül minden
nap öt percre elnyomni fantáziátokat,
becsukni szemeteket az érzékelhető
dolgok, fületeket a földi lárma elől,
hogy magatokba térjetek és ott, megkeresztelt lelketek szentélyében, amely
a Szentlélek temploma, szólni az isteni
Lélekhez ilyesformán: «Lelkemnek
Lelke, Szentlélek, imádlak Téged;
világosíts meg engem; vezess engem;
erősíts engem; vigasztalj engem;
mondd meg nekem, mit kell tennem;
add ki nekem parancsaidat. Ígérem,
alávetem magamat mindannak, amit
kívánsz tőlem és elfogadok mindent,
amit csak reám bocsátasz. Csak ismertesd meg velem a te akaratodat!» – ha
ezt megteszitek, boldogan, derűsen és
vigasztalás közt telik életetek még a
szenvedésekben is. Ez a magunk
alárendelése a Szentléleknek – ez a
szentség titka.”
Tehát mindennap tanácskozni a Szentlélekkel – ez a szentség titka! De
ugyanezt mondhatjuk az Úr Jézusról is:
Krisztus Urunk megígérte, hogy elküldi
nekünk a Szentlelket, tehát mindennap
tanácskozni Krisztussal, ez a szentség
titka.
Ami itt történik az Oltáriszentség
előtt – arról majd csak az utolsó ítélet
napján fogunk értesülni: hány keresztjét már alig hordó lélek kapott
megerősítést, hány sötétséggel küzdő
lélek nyert megvilágosítást.
És ha nem is volna hosszabb időd, ha
csak futó pillanatok állanak is rendelkezésedre, akkor se mulaszd el betérni
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a templomba. Elég ilyenkor, ha ennyit
mondasz: „Úr Jézus! Hívtál, itt vagyok.
Nincs sok időm, éget a munka. Add
reám áldásodat.” Ha rövid az időd,
toldjad meg szeretettel. Hiszen a szentségi Jézus ezt várja tőlünk.
Mikor ott térdelünk Előtte, tőlünk is azt
kérdi, amit egykor Pétertől kérdett a
Genezáret-tó
partján:
„Szeretsz-e
engem?” [Jn 21,16] Mondd csak, Testvérem, ha az Úr kilépne a szentségházból
és ugyanazt kérdezné tőled, mit tudnál
felelni? Pedig Pétert megkérdezte
másodszor is. Sőt harmadszor is.
Ki merne erre válaszolni? Péter sem
mert. Ha azt mondja: „igen”, tiltakozik
ellene régi tagadása. Ha azt mondja:
„nem”, tiltakozik ellene lángoló szíve.
Hát így felel: „Uram! Te mindent tudsz,
te tudod, hogy szeretlek téged” [Jn 21,17].
És az Úr meg volt elégedve a válasszal.
Az enyémmel is meglesz, ha elmondom az Oltáriszentség előtt: Uram, te
mindent tudsz, tudod azt is, hogy
szeretlek téged, vagyis hogy legalább
akarlak szeretni. Annyi kísértés jön az
életben, annyi csábítás, annyi veszedelem. Uram, add, hogy egyre jobban
szeresselek!
Íme, Testvéreim, mennyi lelki erő,
nyugalom, bíztatás árad az ilyen szentséglátogatásból! Fájdalom, vannak
keresztények, akiknek minderről fogalmuk sincs, akik erről, mint valami
újdonságról hallanak. És most talán
csodálkoznak és sajnálkoznak, hogy
miért is nem tudták ők ezt eddig, és
miért engedték eddigi életükben kihasználatlanul zuhogni maguk mellett a
lelki érésnek ezt a drága folyamát?

Az életben hányszor rászorultam volna
lelki eligazításra, megvilágosításra,
vigasztalásra! Itt várt volna a szentségi
Krisztus, és én egy lépést sem tettem
feléje! Ó, hiszen nem voltam én egészen rossz! Dolgoztam én a lelkemen,
viaskodtam a bűnnel, harcoltam a
kísértéssel, – de mennyivel más lett
volna az eredmény, ha az Oltáriszentség nagy energiáját fogtam volna be az

élet turbinájába!
Valóban: mennyivel más arca volna
nemcsak az egyén életének, hanem az
egész emberiség életének is, ha az
Oltáriszentség rejtett erői éltetnék,
irányítanák, erősítenék minden küzdelmében.
(Tóth Tihamér: Üdvözlégy,
Oltári Szentség!, 140)
forrás: Virtuális Plébánia

Az irgalmasság iskolája
folytatás az 1. oldalról

Az irgalmasság cselekedete gyógyít,
felemel, erőt ad! Az irgalmasság
erényével nemcsak másoknak teszünk
jót, hanem elsősorban magunknak,
mert jónak lenni jó! A legcsodálatosabb dolog, az emberhez legméltóbb
feladat ezen a földön irgalmas szeretettel körbejárni, testvéreinkért imádkozni,
szerényen jót tenni mindenkivel!
Kezdjük el gyakorolni tudatosan ezt a

csodálatos irgalmassági cselekedetet!
Most, hogy elolvastad ezt a kis levelet,
állj fel, és nézzél rá mosolyogva a
legelső emberre, akivel találkozol, és
mondj el érte egy fohászt, csendben
kérd Isten áldását az ő életére! Légy
Teremtő Istenünk gyógyító szeretetének hordozója!
Imádkozzunk élő és elhunyt ismerőseinkért, testvéreinkért nagy szeretettel,
Csaba testvér

Április 15-én, pénteken 19 órakor
Taizéi ima lesz az Egyházközségi
Nővérek kápolnájában.

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!

A személyi jövedelemadó 1%-ával,
0011 technikai számon a magyar
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