Miserend
A képviselő-testületi gyűlés az előre
jelzett időpontban, hétfőn 18.30-kor
kezdődik.
Péntek helyett kivételesen csütörtökön,
17 órakor lesz a plébánosi fogadóóra, a
csabai plébánián.
Szeretettel várunk mindenkit a
plébánián e hét szombatján (április 30án), a plébánia közösségeinek napján,
reggel 9-től 17 óráig, gazdag
eseményekkel,
sok
játékkal,
beszélgetéssel,
közösségi
programokkal kicsiknek, nagyoknak és
még nagyobbaknak.
A környezet kímélése érdekében az
étkezéshez
szükséges
eszközöket
otthonról hozzuk magunkkal!
Ebben az évben is hívjuk keresztény
családjainkat az Egyházmegyei Napra,
amely május 16-án, Pünkösdhétfőn
kerül megrendezésre a székesfehérvári
„Bregyó” szabadidőközpontban. A
találkozó délelőtt 10 órától délután 4
óráig tart. A részletesebb program a
Székesfehérvári
Egyházmegye
honlapján
olvasható,
az
utazás
lehetőségeiről a későbbiekben adunk
tájékoztatást.
Május 1-jén a szentmisék után, anyáknapi áldást adunk az édesanyáknak.

Klotildliget:
április 24. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 14,21b-27
Jel 21,1-5a
Jn 13,31-33a.34-35
április 26. kedd
április 28. csütörtök
április 30. szombat
május 1. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 15,1-2.22-29
Jel 21,10-14.22-23
Jn 14,23-29

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

Pilisjászfalu:
május 1. vasárnap

18 óra

Piliscsaba:
április 24. vasárnap
ünnepi szentmise
április 25. hétfő
április 29. péntek
április 30. szombat
május 1. vasárnap
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Hetiünnepe
imaszándék
Szent Márk evangélista
kapcsán azért imádkozzunk,
hogy a megtermelt anyagi javakkal,
mindig az evangéliumi szeretet felelősségével bánjunk!
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

XII. évf. 17. szám

H

úsvét ötödik vasárnapjának
evangéliuma visszavezet bennünket Krisztus szenvedésének
előestéjére, az Utolsó Vacsora termébe.
Ott állhatunk Jézus mellett, amikor az
áruló Júdás eltávozik, s a Mester
kimondja az új parancsolatot.
Ez a perikópa alkalmat ad nekünk arra,
hogy elgondolkodjunk keresztény
hitünkön, s annak legfőbb parancsán.
Ha megkérdezik tőlünk, ki a keresztény,
vagy mi a kereszténység, nagyon sokszor ez a válasz hangzik el: a szeretet
vallása. De mit is jelent ez tulajdonképpen? Erre a kérdésre sokan talán így
felelnének: „Szeresd felebarátodat,
mint saját magadat.” Ez a válasz igaz,
de kevés.
Miért kevés? Hát nem ezt mondta Jézus?
Igen is, meg nem is. Valóban, amikor
megkérdezte őt az írástudó, hogy
melyik a törvényben a legnagyobb
parancs, akkor Jézus így felelt neki:
„Szeresd Uradat, Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből és teljes
elmédből. Ez a legnagyobb, az első
parancs. A második hasonló hozzá:
Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az
egész törvény és a próféták.” [Mt 22,37-

2016. április 24.
40] Jézus
[MTörv 6,5]

ezzel a Tóra istenszeretetre
és emberszeretetre [Lev 19,18]
vonatkozó törvényét idézi, s ezzel
kimutatja, hogy min alapszik a zsidó
hit és vallásosság. Ez a régi törvény.
Azonban az Utolsó Vacsorán a Megváltó tovább lép: „Új parancsot adok
nektek.” [Jn 13,34] Miben áll az új
parancs? „Szeressétek egymást! Amint
én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti
is egymást!” [Jn 13,34] Mitől is új ez az
új parancs? A régivel összehasonlítva
világosan kiderül:
1. „szeresd felebarátodat” – „szeressétek egymást”: megváltozik a mondatnak az alanya és a tárgya is. Míg az
első, az ószövetségi parancsolat
egyszemélyes előírás, amely egy másik
személyre vonatkozik; addig a jézusi
parancsolat közösségi jellegű, ugyanaz
az alany és a tárgy is: ti szeressétek
egymást. Nem egyes számban, hanem
többes számban szólal meg Jézus, ezzel
mutatja fel a szeretetnek közösségteremtő erejét, azt a tulajdonságát,
hogy soha nem az egyszemélyes erőfeszítésben vagy teljesítményben,
hanem csakis a közösségi életben lehet
hiteles. Épp ez a közösségiség, a
szeretetnek ez a csak közösségben való
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Közösségi Nap
hitelessége mutatkozik meg az evangéliumi szakasz utolsó mondatában:
„Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel
vagytok egymás iránt.” [Jn 13,35]
2. „mint saját magadat” – „amint én
szerettelek titeket”: az ószövetségi
törvény a legkikerülhetetlenebb természetes viszonyítási alapot adja, önmagunkat. Önmagát mindenki szereti, s
önmagunknak ez a szeretete tart életben minket. Mindennemű szeretet
megtagadható, de pszichésen egészséges ember az önmaga iránti szeretetről
nem tud lemondani. Csakhogy – mint
minden természetes valóság – ez a
szeretet alá van vetve az ősbűn erejének, hatásának. A természet rendjében
a legmegkérdőjelezhetetlenebb alap ez.
Ám a megváltás rendjében, amikor az
ősbűn hatalma megtörik, új mérték, új
példa és mérce áll szemeink előtt. A
megváltás művében maga Isten nyilatkoztatja ki önmaga mélységeiből, hogy
miben is áll a szeretet, milyen az igazi
szeretet. Isten nem megtanítja, mi a
szeretet, hanem megmutatja, emberként
születve elénk éli, keresztre feszülve a
legteljesebb formában megvalósítja
közöttünk. A tökéletesség, amely a
szeretet kötelékében érhető el, az életét
barátaiért odaadó Krisztusban ragyog
előttünk, aki éppen ezért méltán mondhatja magáról: „Azért szeret az Atya,
mert odaadom az életemet, hogy majd

újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem
senki, magam adom oda, mert van rá
hatalmam, hogy odaadjam, és van rá
hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a
parancsot kaptam az Atyától.” [Jn 10,1718] Az Atya mélységéből forrásozó
szeretet Jézus életáldozatában és
feltámadásában visszavonhatatlanul és
megkérdőjelezhetetlenül áll immár
előttünk.
E két szempont alapján érthetjük meg,
hogy a keresztény, aki a szeretetparancsra gondolva így fogalmaz:
„Szeresd felebarátodat, mint saját
magadat”, miért is mond keveset,
túlontúl keveset. Ez a régi törvény,
amely a maga módján és szintjén a
legmagasztosabb volt. De a megváltás
rendjének törvénye immár újat, többet,
teljesebbet követel, éppen azért, mert
Jézus életében, halálában és feltámadásában ez a több és teljesebb lehetővé
vált. A szeretet isteni útja megnyílt
előttünk.
Végezetül álljon itt Szent Ágoston
gondolata: „Hogy néz ki a szeretet?
Kezei vannak, hogy segíthessen
másoknak. Lábai vannak, hogy a
szegényekhez és a szükséget szenvedőkhöz siethessen. Szemei vannak,
hogy láthassa a nyomorúságot és a
hiányt. Fülei vannak, hogy meghallhassa az emberek kiáltásait és sóhajait.
Íme, így néz ki a szeretet.”
forrás: a körmendi Szent Erzsébet plébánia
honlapja

Örömmel adjuk hírül, hogy megtörtént a templom József Attila utca felőli
oldalán, a kripta bejáratánál, kb. 8 autó elhelyezésére alkalmas parkoló-terület
kialakítása, amely szabadon igénybe vehető. Egyúttal kérünk mindenkit, hogy
tanulmányozza a templomi hirdetőtáblán elhelyezett parkolási térképet, és az
ott írtakat tartsa be.
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PROGRAM
„Boldogok az irgalmasok…”
9.00

Reggeli Ima, utána közös reggeli az árkádok alatt

utána

megnyit a játékbarlang (sakk, társasklub),
gyerekfelügyelet, kézműves műhelyek gyerekeknek,
gyerektáncház, daltanulás

9.45

1. előadás: Laci atya: „Boldogok az irgalmasok…” Az
irgalmasságról, személyesen – gondolatébresztő interaktív
előadás
2. előadás: Lábady Tamás: Jézus pere

11.00

3. előadás: Tüske László: Rahman – irgalom és
könyörületesség az arab írásbeliségben
Könyvtárban: jezsuita könyvek, Keresztény Bolt, Summa Vitae
termékei kaphatók egész nap
12.30

Közös ebéd a kertben

13.30-14.30 Közösségi Kerekasztal Beszélgetés közösségeink,
közösségünk jövőjéről Laci atyával és Fárizs Péterrel és
közösségeink képviselőivel
15.00

kinyit a TEAHÁZ, BOROZÓ
méhészkedés
sajtkészítő műhely
sport, sport, sport …

15.30

Szűcs Balázs atya előadása az irgalmasságról

17.00

Közös záróima, hálaadás

Kápolna:

csendes helyünk, elvonulás,
közös kreatív Irgalmasság zsoltára írás…

Szeretettel várjuk a Piliscsabai és Pilisjászfalui híveket is, valamint református és
evangélikus testvéreinket. Szeretettel várunk mindenkit ebédre is.
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