Miserend
Szeptember 13-án este 20.30-kor
Pilisjászfalun kápolnaszéket tartunk.
Szeptember 14-től kezdve minden
szerda reggel 8 órakor énekes zsolozsmát imádkozunk az Egytemen, a Szt.
Lujza-házban a szorgalmi időszak
végéig. Mindenkit szeretettel várunk,
beleértve a felnőtt ifjúságot is.
Szerdánként 17.30-kor plébániai hittan van a ligeti plébánián. Jelentkezni
Tóthné Müller Andreánál lehet.
A ligeti templomban a szombat esti 18
órai szentmise után népzsolozsmát
imádkozunk.
Szeptember 17-én a lazarista kápolnában nyitott templom napot tartanak. A
programok 15 órakor kezdődnek,
részletek a hirdetőtáblán találhatóak.
Szeptember 18-án regnumos mise lesz
8 órakor a nagytemplomban, majd
képnézegetés a Klarissza házban. Ezért
a ligeti templomban a fél 9-kor esedékes gyóntatás elmarad.
Szeptember 25-én, vasárnap a ligeti
plébánia udvarán plébániai zsibvásárt
lesz. A vásár reggeltől délutánig tart, és
a befolyó összeget a plébánia előtti
járda megépítésére fogjuk fordítani.

Klotildliget:
szeptember 11. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Kiv 32,7-11.13-14
1Tim 1,12-17
Lk 15,1-32
szeptember 13. kedd
szeptember 15. csütörtök
szeptember 17. szombat
szeptember 18. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Ám 8,4-7
1Tim 2,1-8
Lk 16,1-13

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

Pilisjászfalu:
szeptember 18. vasárnap

18 óra

Piliscsaba:
szeptember 11. vasárnap
szlovák nyelvű mise
ünnepi szentmise
szeptember 12. hétfő
szeptember 16. péntek
szeptember 17. szombat
szeptember 18. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk a tisztánlátás kegyelméért!
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9 óra
11 óra
20 óra

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

XII. évf. 28. szám

B

ábjátékosok nagy sikerrel adták
elő az elhangzott két evangéliumi történetet [Lk 15,1-10 (a
Szerk.)]. Nem csak a gyermek nézők,
de a felnőttek is együtt tudtak izgulni a
cérnaszálakon keresztül mozgatott
bábukkal, különösen a képből kiesett,
elkóborolt bárányka után induló
pásztorral, aki aztán a nyakába ültette
az állatkát, meg a házát fölforgató, még
a padlást is kisöprő asszonnyal, aki
meglelt drahmájával örömtáncot járt.
Élvezettel hallgatjuk, látjuk, újra átéljük a naiv mini-mesék képeit. Pedig
Jézus ezeket nem ezért mondta, nem
színes álmot ígérő gyermekmeséket
hagyott ránk.
1. Figyeljünk csak a bevezető mondatokra! Vámosok és bűnösök jöttek
Jézushoz, a farizeusok és az írástudók
pedig méltatlankodtak, „morgolódtak”
amiatt, hogy az Úr velük beszél, sőt
egy asztalnál étkezik. Erre válaszul
mondta nekik a példabeszédeket. Olyanokhoz szól, akiknek baj van az istenképükkel, de önmagukkal sincsenek
teljesen rendben. Dávid királyt annak

2016. szeptember 11.

idején Nátán próféta döbbentette rá
Betsabéval történt házasságtörése és
aztán annak férje, Úrias meggyilkolásának súlyára. A nagy király a szegény
ember egyetlen báránykájának története nyomán [vö. 2Sám 12,1-13] döbbent
rá, kicsoda is voltaképpen az Isten és
micsoda lázadó, könyörületlen, elveszett ember ő maga. Az 50. zsoltár
tanúskodik erről: „Egyedül teellened
vétkeztem, ami színed előtt gonosz, azt
cselekedtem” – vallotta be Dávid [6.v].
Istennel találkozott, aki a könyörületirgalom-szeretet, s ez volt számára a
bűnbocsátás, a saját helyzetének
tudatosítása és Isten hatalmasságának
felismerése. Szent Ágoston mondja:
„Engedd, Uram, hogy megismerjem
magam; engedd Uram, hogy megismerjelek téged” Hányszor becsüljük túl
magunkat, sokkal jobbnak ítéljük
magunkat, mint valójában vagyunk,
aztán csak egyhelyben topogunk, ha
nem veszünk el teljesen.
2. Az Istennel kapcsolatos helyes
magatartásunk a helyzetfelismeréssel
kezdődik: azzal, hogy magamra vonat
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koztatom az elveszett bárányról és
drahmáról szóló példabeszédet. Ki kell
tudnunk mondani, hogy én vagyok az a
bárány, én vagyok az elgurult pénzdarab, én vagyok a tékozló fiú, én
vagyok az elszáradóban lévő ág, én
vagyok a terméketlen fügefa. A többi
már a pásztor, a házigazda dolga, ő
talál meg engem, ő vezet vissza engem,
ő vesz a vállára, ő ad életerőt belém.
Sok gyónó, amikor végre eljut a
gyóntatószékig,
azt
ismételgeti:
„Nekem már minden mindegy, rajtam
már az Isten se segíthet!” Ez a tökéletes
bizalom-hiány újabb bűnök forrása
lehet, mert elfeledkezik az ember arról,
hogy örömre, hazatérésre, szeretetre
teremtett minket az Isten. Ezzel a
mondattal fejeződik be a mai evangélium: Isten angyalai már egyetlen
bűnös fölött is örülnek, aki megtér (vö.
10.v). Isten szívének sajátsága: igenis
fontos vagyok neki, kellek neki, értem
jön, hogy megfogja a kezemet, hogy
vállára vegyen, hogy haza vigyen! Pál
apostol ezt ismeri föl és alkalmazza
saját magára: „Krisztus Jézus azért jött
a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse,
akik között az első én vagyok!” [1 Tim
1,15] A keleti egyház liturgiájában ezt a
mondatot Aranyszájú Szent János áldozás előtti imádsággá formálta, s azt a
papság és a hívők minden alkalommal
fennhangon,
együtt
imádkozzák.
Ennyire fontosnak tartják az önismeret
és Istenismeret megvallását a Jézussal
való személyes találkozás előtt.
3. A két evangéliumi epizód többször
ismétlődő szava az öröm: „örömmel
veszi a vállára” Örüljetek, mert
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megtaláltam Isten angyalai is örülnek”
A keresztény ember a megtalálás, a
biztos út, a megtérés, a hazafelé tartó
„zarándokút” örömében tölti az életét.
Nem erőltetetten, hanem természetesen.
Ezt nem akarjuk elfelejteni a most
kezdődő iskolaév egyetlen napján sem,
akkor sem, ha sikertelenségeink lesznek, akkor sem, ha lesz, aki keresztbe
tesz, akkor sem, ha elfáradunk,
elbizonytalanodunk.
Ezért választottuk idei jelmondatunknak a teremtéstörténet és az egész
világtörténelem nagy, isteni kijelentését:
„Látta Isten, hogy a világosság jó” [Ter
1,4] Ha a teremtő Isten így látta és látja
világukat, életünket, akkor nekünk sem
borulhat ködbe, árnyékba a tekintetünk.
Vannak közösségeink, ahol az elveszett
bárány megkerül, ahol ha el is gurul
egy drachmánk, segítenek megkeresni,
segítenek felemelkedni, segítenek
hitünket megvalló, állhatatos keresztényekké lenni. „Örüljetek az Úrban
szüntelen! Újra csak azt mondom:
örvendjetek!” írja Szent Pál a börtönből
a filippieknek [4,4].
Hallottam, amint egy oxfordi anglikán templomban a pap így köszöntötte
a vasárnapi mise közönségét: „Hello
everybody!” Mi inkább így tesszük:
„Az Úr legyen veletek!” Mindkettő
ugyanazt fejezi ki, mégis mekkora a
különbség! Ha összejövünk, érezzük a
szívünkben Isten örömét, velünk van,
elvesztünk, de ő ránk talált! Vigyük
haza, legyen elég egy egész hétre, egy
egész életre!
(Pákozdi István)

Ferenc pápa Twitter üzenete

Az Úr minden nap jelen van, és kopogtat szívünk ajtaján.
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