Miserend
Klotildliget:
Május 29., vasárnap, Úrnapja, az
Oltáriszentség ünnepe. A szentmisét és
a körmenetet Ligeten kivételesen fél 9
órai kezdettel, jó idő esetén a
templomkertben tartjuk. Mivel így
ülőhelyek csak korlátozott számban
állnak
rendelkezésre,
aki
tud,
hordozható kis széket hozzon magával.
Az Úrnapi körmenet próbája a
ministránsok és más liturgikus
résztvevők számára csütörtökön 5
órakor kezdődik. Kérjük testvéreinket,
aki tud gyűjtsön virágszirmokat, és
szombat este vagy vasárnap a
szentmise előtt hozza a sekrestyébe.
Kérjük a férfiakat, aki tud, fél 8-ra
jöjjön segíteni a kültéri szentmise
helyszínének berendezésében.
Ugyancsak jövő vasárnap lesz a Hősök
napja is. A 14 órakor kezdődő
megemlékezésre, a csabai templom
melletti
Hősök
emlékművénél,
szeretettel
várnak
bennünket
a
szervezők.

május 22. Szentháromság vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Péld 8,22-31
Róm 5,1-5
Jn 16,12-15
május 24. kedd
18 óra
május 26. csütörtök
18 óra
május 28. szombat
18 óra
május 29. Úrnapja
ünnepi szentmise
8.30
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Ter 14,18-20
1Kor 11,23-26
Lk 9,11 b-17
Pilisjászfalu:
május 29. vasárnap
Piliscsaba:
május 22. vasárnap
ünnepi szentmise
május 23. hétfő
május 27. péntek
május 28. szombat
május 29. vasárnap
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Fedezzük föl az Eucharisztia életadó erejét mindennapi életünkben!
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18 óra

11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
11 óra

XII. évf. 21. szám

2016. május 22.

Élet a Szentháromságban

A

keresztény művészek számára
minden korban nehézséget
okozott, hogy miként ábrázolják a Szentháromságot. Hogyan lehet a
három személyben létező egyetlen
Istent ábrázolni? A probléma megoldására többféle kísérlet történt, amelyeknek
azonban
nem
mindegyike
nevezhető sikeresnek. Jó megoldásnak
tartom viszont azt a középkori
ábrázolásmódot, amikor a három isteni
személy egymás mellett áll és egyetlen
palást takarja, fogja össze őket. És talán
ebből továbblépve születik meg
bennem a gondolat, hogy ezt a palástot
Isten ránk, emberekre is kiterjeszti,
amikor meghív bennünket, hogy vele
éljünk.
A mai vasárnapon arra a hitigazságra
figyelünk, amely szerint egy Isten van,
aki három személy: az Atya, a Fiú és a
Szentlélek. Mély tartalmú hitigazság ez,
de talán helyesebb hittitokról beszélnünk, amelyet az emberi értelem
felfogni képtelen. Mindaz, amit a
Szentháromságról tudunk, azaz a
három isteni személy létezéséről, tevékenységéről és kapcsolatáról ismert
számunkra, nem emberi értelmünkkel

felfedezett valóság, hanem az isteni
kinyilatkoztatás által felfedett igazság.
Földi élete, illetve nyilvános működése
során Jézus sokat beszélt arról, hogy ő
az Atya küldötte. Tőle tudjuk tehát,
hogy van Atya, aki az egész világ
teremtő Ura és gondviselője. Szintén
tőle tudjuk, hogy ő a Fiúnak az Atyja.
Kettejük kapcsolatáról többek között
így tanít: „Senki sem ismeri a Fiút,
csak az Atya, és senki sem ismeri az
Atyát, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki
akarja nyilatkoztatni” [Mt 11,27]. Ebben
már benne van, hogy nem is tudnánk a
mennyei Atyáról, ha Jézus nem fedte
volna fel számunkra. Más helyen pedig
arról tanít, hogy az a küldetése, hogy
megismertesse az Atyát az emberekkel,
illetve, hogy ő a láthatatlan Isten képmása [vö. Kol 1,15]. A második isteni
személyt, azaz a Fiút, Jézus Krisztust,
az ő életéből ismerhetjük meg, amelyet
az evangéliumok rögzítenek. Küldetésének legfontosabb eleme az ő megváltó kereszthalála és feltámadása.
Meghalt értünk és Isten feltámasztotta
a halálból, hogy minket, embereket
megváltson és üdvözítsen. A harmadik
isteni személy, a Szentlélek eljövetelét
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Jézus ígérte meg még mennybemenetele előtt. A Szentlélek az Atyától
a Fiú nevében jön el pünkösd napján,
tanúságtételre indítja az apostolokat és
az Egyházzal marad, hogy éltesse és
megszentelje.
Azt, hogy a keresztények hisznek a
Szentháromságban, mi sem jelzi jobban,
mint hogy a kezdetektől fogva szerepel
a keresztség kiszolgáltatásakor, valamint az igehirdetésben és az imádságokban.
A mai ünnep evangéliuma Jézus búcsúbeszédének egy rövid részlete, amelyben az isteni személyekről beszél.
Megtudjuk, hogy földi életében Jézus
az Atya megdicsőítésére törekedett.
Engedelmességével, amely legfőképpen a szenvedések és a halál vállalásában mutatkozott meg, az Atyának
szerzett dicsőséget, aki aztán azzal
dicsőítette meg a Fiút, hogy feltámasztotta a halálból. A Szentlelket azért
küldi el, hogy küldetését befejezze,
beteljesítse a világban azáltal, hogy a
benne hívőket elvezeti a teljes igazságra, elvezeti az üdvösségre.
Soha ne gondoljuk, hogy a Szent-

háromság tőlünk végtelen távolságban
éli életét! Akik megkeresztelkedtünk az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,
közvetlen kapcsolatban vagyunk vele.
A keresztség által az Atya gyermekeivé,
a Fiú testvéreivé, a Szentlélek templomává váltunk. Miként a szentháromsági személyek kapcsolatának lényege
a szeretet, úgy Istennel való kapcsolatunk alapja is a szeretet. Éljünk a
Szentháromságban!
Éljünk
Isten
szeretetében!
Mindenható Istenünk! Te nem csupán
szeretetet érzel a teremtmények, s
köztük legfőképpen irántunk, emberek
iránt, hanem te magad vagy a szeretet.
Amikor Téged keresünk, mindig a
szeretetet keressük. Amikor Téged
akarunk egyre jobban megismerni,
akkor a szeretetet akarjuk megismerni.
Amikor utánad vágyakozunk, végső
soron a szeretetre, a tökéletes szeretetre
vágyakozunk. Ébressz rá minket arra az
igazságra, hogy amikor meghívsz
minket a veled való életre, akkor a
szeretetben való életre hívsz bennünket!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
forrás: Magyar Kurír

Kozma László: Szentháromság
S mert igéje rendelé így,
A világnak szétosztotta
Bor, s kenyérben önmagát. Valódi az ostya-test.
Mert testévé lesz az ostya, Kegyelme a szívben érik,
És a bor vérére vált.
Gyümölcsöt hoz a kereszt.
Feltámadjon a remény, hit,
Életét így sokszorozza
S vigasztaló szeretet.
Ki legyőzte a halált.
Keresztjén az ember sorsa Kehely tükrözi a vérit,
Aki értünk szenvedett.
Megváltásra így talált.
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Szentháromság súlyos
titka,
Hogy a Három mégis Egy.
S eggyé fogad – így
tanítja,
Ha veszed a kenyeret.
Örök-Egybe térjen vissza,
Ki testével egy lehet.
S borban a kegyelmet
issza,
Ki e földön vétkezett.

Kedves Édesanyák,
akik gyermekeitekért szeretettel vagytok a hitben!
Tudom, hogy sokan sokféle közösséghez tartoztok, főleg Ligeten. Így is több
vállalt imát mondotok el minden nap.
Nem szeretnék senkit sem még terhelni.
Elsősorban azokat szeretném megszólítani, akik még nem tartoznak egyik
közösséghez sem,
de fontos nekik a
legnagyobb
kegyelmi ajándékunk, a hit továbbadása a jövendő
nemzedék felé. De
minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
A Szent Mónika
közösség Madridban
indult
1987-ben,
Magyarországon
1992-ben Kalocsán
alakult az
első
csoport. (Én kb. 20
éve tartozom az
imádkozóik közé.)
A napi imát mindenki maga, otthonában, de minden nap elimádkozza a
számára megfelelő időpontban. Az ima
ugyan hosszúnak tűnhet, de elmondása
nem igényel öt percnél többet. (Kimértem. ☺) Ha jól tudom, a Mama-klub
összejöveteleinek ez a kezdő imája (kb.
15 évvel ezelőtt, amikor Borzsák Lotti
elindította a Mama-klubot, akkor javasoltam ezt kezdéshez).
A közösség havi egy szentmiséje
minden hónap 27-hez kötődik, mert

augusztus 27. Szent Mónika emléknapja. Május 27. pénteken, a csabai
templomban Laci atya mond misét 17
órakor. Nem titkolt szándékom, hogy
egy olyan közösséget indítsunk el,
amelyik mind a két egyházközséget
felöleli. Ez lenne a
kezdő misénk. A
továbbiakban a 27hez közel eső, a
hónap végi megbeszélt mise lenne a
Szent Mónikás. Ha
valaki nem tud
eljönni a szentmisére, de szeretne
csatlakozni hozzánk,
és vállalja a napi
imát, akkor szívesen
küldök imalapot, ha
valamelyik
elérhetőségemen megkeres.
Van házastársi ima is, ha valaki
férjével szeretne együtt imádkozni. Ezt
az imát évekkel ezelőtt az iskolába
vittem el, ott a szülői zsolozsmák előtt
mondtuk. (Nekem már nincs a
Páduaiban gyerekem, így nem tudom,
van-e még...)
Minden
egyéb
információ
a
www.szentmonika.hu címen megtalálható.
Hittel és szeretettel:
Ráczné Almási Bea
70-536-9409,
raczalmasibeata@gmail.com
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