Május 13-án 19.00 órakor taizéi ima
lesz a Béthel evangélikus templomában.
A plébánosi fogadóórát hétfő helyett
kivételesen május 10-én, kedden
15.30-kor tartjuk a piliscsabai plébánián.
Az iskolai kápolnában ezen a héten
csak kedden lesz reggel 7 órai szentmise.
Klotildligeten szombaton az esti szentmise után zsolozsmát imádkozunk.
Május 15-én ünnepeljük Pünkösd
vasárnapját. Ferenc atya szolgálati
távolléte okán Klotildligeten a 11 órai
szentmise elmarad. Akiknek a szentmisén való részvételre ez az időpont
felel meg, kérjük kivételesen jöjjenek a
Piliscsabai templomba!
Május 22-én, Szentháromság vasárnapján kerül sor a Székesfehérvári
Egyházmegye éves,
máriaremetei
zarándoklatára, amelyre Püspök atya
szeretettel vár bennünket. A részvétel
lehetőségeit jövő vasárnap hirdetjük.
Június 17-ig kéri Püspök atya azok
jelentkezését, akik papi hivatást érezve,
ebben az évben szeretnék elkezdeni
szemináriumi készületüket. Kérjük,
hogy az érintettek plébános atyánál
jelentkezzenek!

Miserend
Klotildliget:
május 8. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 1,1-11
Ef 1,17-23 vagy: Zsid 9,2428;10,19-23
Lk 24,46-53
május 10. kedd
május 12. csütörtök
május 14. szombat
május 15. Pünkösd vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 2,1-11
1Kor 12,3b-7.12-13
Jn 20,19-23

május 15. vasárnap

18 óra
18 óra
18 óra
9 óra
–
20 óra

18 óra

Piliscsaba:
május 8. vasárnap
szlovák nyelvű mise
ünnepi szentmise
május 9. hétfő
május 13. péntek
május 14. szombat
május 15. Pünkösd vasárnap
ünnepi szentmise

Imádkozzunk,
hogy magunkban
és egymásban
Imádkozzunk
az elsőáldozásra
készülőkért
és családjaikért!
föl tudjuk fedezni a Szentlélek ajándékait!

XII. évf. 19. szám

2016. május 8.

Urunk mennybemenetele

Pilisjászfalu:

Heti imaszándék
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9 óra
11 óra
20 óra

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

K

ülönös ünnep a mennybemenetel. Ünnepnek nevezzük,
ami
utal
arra,
hogy
örvendezés, öröm a fő jellemzője.
Pedig úgy érezzük, hogy inkább
szomorkodni kellene. Gyerekkoromban
sose értettem, hogy mit ünneplünk,
örvendezünk ilyenkor. Furcsállhatjuk
az apostolokat, akik a mennybemenetel
után – amint hallottuk – nagy örömmel
térnek vissza Jeruzsálembe. Valahogy
kegyeletsértőnek tűnik magatartásuk
első pillantásra, amikor talán szomorkodniuk kellene, hogy Jézust többé
testi szemeikkel nem láthatják sem ők,
sem mások. Ez igaz, de ennél sokkal
nagyszerűbb dologról van szó a
mennybemenetelnél, amelyhez képest
eltörpül a viszont nem látás szomorúsága.
A mennybemenetel mutatja, hogy a
feltámadt, megdicsőült Jézus nem
ebből a világból való, nincs itt helye.
Az örökkévalóság az ő hazája Istennél,
ahol nincs tér és idő, ahol nincs „többé
halál, sem gyász, sem jajgatás, sem
fáradság”. Feltámadása utáni megjelenései az apostoloknak és másoknak

tulajdonképpen csodák, mert már feltámadásától kezdve ebből az örökkévalóságból jelenik meg néhány alkalommal.
A mennybemenetel pedig ezen
megjelenések-csodák utolsó alkalma.
A mennybemenetel tulajdonképpen
természetes, mert Jézus Krisztus az
Isten Fia, a Szentháromság második
személye, s mint ilyennek az örökkévalóságban van a helye. Csak hogy a
földi életből visszatérő Fiú nem
ugyanaz, mint aki elindult a földi életbe.
Van egy óriási különbség a kettő között:
benne van egy ember, akit úgy hívnak:
Jézus Krisztus. Jézus Krisztus – az
EMBER, s benne mindannyian ott
vagyunk, akik a keresztség által életében részesülünk. Ez az Istenember a
főpapunk, ahogyan a szentleckében
hallottuk, s ahogy megfigyelhettük,
hogy a távozó Krisztus Isten megáldja
apostolait, s az áldás tipikusan papi
tevékenység.
A főpap, egy vezető vallási tekintély,
szinte minden vallásban megtalálható, s
megtaláljuk az ószövetségi zsidó
vallásban is. A főpap a legfőbb közvetítő Isten és ember között.

„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

De egyáltalán miért van szükség
közvetítőre? Miért nem létesít minden
egyes ember kapcsolatot Istennel?
A legmélyebb ok abban van, hogy Isten
és ember létmódja egészen, gyökeresen
más. Az embernek van kezdete. Az
ember létezését valami másnak köszönheti, mert percről-percre megtapasztalhatja földi életének törékenységét,
múlékonyságát: bármikor meghalhat.
Az ember halálra született lény. Ezzel
szemben Istennek nincs kezdete és
nincs vége: örökkévaló. Létezését
magában hordja. Az Isten és az ember
közötti létkülönbség oly nagy, mint egy
élettelen kő és az ember között, sőt
még annál is nagyobb. Mert mindkettő
létezik: a kő is meg az ember is, de
egészen másként.
E két gyökeresen más létmód között
közvetítőre van szükség, mert a mi
véges értelmünkkel, létünkkel nem
tudjuk felfogni Isten végtelen létét.
Olyan ez a közvetítő, mint egy magyar
és egy kínai ember között a tolmács:
mindkét nyelv ismeretében eredményesen közvetít kettejük között, lehetővé
téve ezzel, hogy megértsék egymást.
Ilyen tolmács, közvetítő a főpap is. De
ezt a szót, hogy főpap ne keresztény
értelemben értsük (mert az a keresztény
papságban egy rangot fejez ki), hanem
biblikus értelemben kell venni.
Az ószövetségi időknek is megvolt a
főpapja. Ám ez a főpap meglehetősen
tökéletlen volt, mert végső soron ő is
csak egy ember volt – ő sem tudhatott
többet Isten létrendjéről. Olyasvalami
lehetett, hogy a tolmács hasonlatra
visszautaljak, mint az a tolmács aki
perfekt beszél magyarul, de kínaiul
2

csak néhány szót tud. Az ilyen tolmács
nem tud eredményesen közvetíteni.
Az ószövetségi főpap hiányosságait az
ószövetségi liturgia megmutatta. A
főpap egyszer egy évben lépett be abba
a kézzel épített szentélybe a jeruzsálemi templomban, amely szentély is
csak jelképe volt Isten jelenlétének. Sőt
mielőtt bement, külön áldozatot mutatott be saját bűneiért, ezzel is kifejezve
méltatlanságát.
Ezzel szemben Jézus Krisztus, az
Újszövetség egyetlen főpapja tökéletes,
mint az a tolmács, aki perfekt tud
magyarul és kínaiul. Tökéletes, mert
egyszerre Isten és egyszerre ember:
mindkét létmódot magában hordja,
minkét létmódot megérti, és ezáltal tud
közvetíteni. „Krisztus nem kézzel épített szentélybe lépett, amely a valódinak csak előképe, hanem magába a
mennybe, hogy most az Isten színe
előtt közbejárjon értünk.” Az ószövetségi Templom szentélyét – Isten jelenlétének helyét függöny választotta el a
külvilágtól, ezzel is jelezve, hogy odaát
egészen más, ember számára megközelíthetetlen valóság van. De a mennyei
szentélyben Jézus a függöny, aki saját
testén keresztül nyitotta meg minden
ember számára az utat a mennyei szentélybe az Istenhez.
A mennybemenetelkor tehát örök főpapunkat ünnepeljük, aki örök időkre
elfoglalta helyét az Isten jobbján, akinél hathatósabb közbenjárónk nincs.
Ünneplésünkkel együtt kezdetét veszi
az a várakozás is, amellyel az Atya
megígért ajándékát, a Szentlelket várjuk, akiben Jézus Krisztus, az Istenember a történelem végéig velünk

marad e küzdelmes földi létben. Ünnepeljünk és virrasszunk, várakozzunk
ezen a napon, mert imáinkban nem
csak a vég nélküli kéréseknek, hanem

az örvendezésnek, a dicsőítésnek is
helye van.
forrás: Virtuális Plébánia

Jézus meghitt barátsága
Mikor Jézus jelen van, minden jól van, és semmi sem látszik
nehéznek, mikor pedig Jézus nincs jelen, minden terhes. –
Mikor Jézus belsőnkben nem szól, keveset ér a vigasztalás;
ha pedig Jézus csak egy szót is mond, nagy vigasztalást
érzünk. – Nemde Mária Magdolna tüstént fölkelt helyéről,
ahol sírt, mihelyt azt mondta neki Márta: „Itt van a Mester és
hív téged.” [Jn 11,28] – Boldog óra, mikor Jézus a siralomból
lelki örömre hív. – Óh mily száraz és kemény vagy Jézus
nélkül, mily balgatag és hiú vagy, ha Jézuson kívül valamit
kívánsz. – Nem nagyobb kár-e ez, mint ha az egész világot
elvesztenéd? – Jézus nélkül mit adhat neked e világ? – Jézus
nélkül élni kemény pokol, Jézussal élni gyönyörűséges
paradicsom. – Ha Jézus veled van, nem árthat semmi
ellenség. – Aki Jézust megtalálja, nagy kincset talál, sőt
minden jó fölött jóra talál. – Aki Jézust elveszti, igen sokat
veszít, többet az egész világnál. – Legszegényebb az, aki
Jézus nélkül él, leggazdagabb, aki jól van Jézussal. – Nagy
mesterség Jézussal társalkodni, s nagy annak az okossága, aki
Jézust meg tudja tartani. – Légy alázatos és békeszerető és
veled lesz Jézus.
(Kempis: KK, 2:8)
Pünkösdhétfőn, az előző évekhez
hasonlóan, Püspök atya egyházmegyei
találkozóra hív bennünket, ez évben a
székesfehérvári Bregyó központba. A
találkozó délelőtt 9 órától kb. 16 óráig
tart. A püspöki szentmise 10 órakor
kezdődik. Azon személyek és családok,
akik szeretnének közös autóbusszal
utazni az egyházmegyei napra, kedd

estig jelentkezzenek a plébánosnál
vagy a sekrestyében. A viteldíj felnőtt
személyenként 2.500 Ft, a családdal
utazó gyermekeknek az utazás ingyenes.
A Prohászka imaszövetség májusi
hírlevelét a faliújságra kifüggesztettük.
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