Miserend
Mint minden hónap 21-én, ma este is
megtartjuk a csendes szentségimádást a
papi és szerzetesi hivatásokért az
Egyházközségi Nővérek kápolnájában.
19 órától éjfélig – akár csak egy fél
órányi időtartamra is – szeretettel várjuk testvéreinket. Az este keretében 21
óráig gyónási alkalmat biztosítunk.
Pénteken
Piliscsabán
16.30-kor,
Ligeten 18 órakor keresztúti ima lesz.
Szombaton, az esti szentmisét követő
20 percben zsolozsma-imádságra várjuk testvéreinket.
Február 28-án országos gyűjtés lesz a
katolikus iskolák javára.
Előre hirdetjük, hogy a Szentatya kérésének eleget téve, március 4-e péntek
19 órától, a szombat esti szentmiséig,
templomunkban is 24 órás szentségimádást tartunk.
A közterület-felügyelőséggel egyeztetve kialakult templomunk környékének parkolás rendje, amelyet az előző
oldalon ismertetünk, s amelyet kérünk
megtartani. Kérjük továbbá, hogy a
parkolás könnyebbé tétele érdekében,
ha tehetjük, autó nélkül jöjjünk a vasárnapi szentmisére, ill. a templom előtti,
murvás részt parkoláskor hagyjuk
szabadon az időseket, ill. fogyatékkal
élőket szállító autók számára.

Klotildliget:
február 21. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
MTörv 26,4-10
Róm 10,8-13
Lk 4,1-13
február 23. kedd
február 25. csütörtök
február 27. szombat
február 28. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Kiv 3,1-8a.13-15
1Kor 10,1-6.10-12
Lk 13,1-9

9 óra
11 óra
20 óra

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

Pilisjászfalu:
február 28. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
február 21. vasárnap
ünnepi szentmise
február 22. hétfő
február 26. péntek
február 27. szombat
február 28. vasárnap
ünnepi szentmise

11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
11 óra

Heti imaszándék
imaszándék
Imádkozzunk a Heti
világi és
egyházi közügyek felelőseiért,
hogy élő reménnyel,
Szent Balázs
és jó
ünnepe
lelkiismerettel
kapcsán imádkozzunk
láthassák el szolgálatukat
betegeinkért!a közösség
javára!
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A táborhegyi imádkozás

J

ézus imádkozik s színében
elváltozva dicsőségbe öltözik.
Mit jelent az? Rendesen arra
utalunk, hogy Krisztus a Golgotán át
jutott az Olajfák hegyére, honnan az
égbe szállt; de nem figyelünk arra,
hogy a Golgotára is a Táboron át jutott.
Harcát győzelmesen azért tudta megvívni, mert lelkében átszellemült a
rossz, a kín s a szenvedés. Fényben állt
s élt lelke, azért tudta legyőzni a sötétséget. A Táboron mutatta be lelkének
fölemelkedését, „ascensus in Deum”
[Istenbe fölszállás]; szellemi munkára
tanítja az embert, mellyel világ, idő,
nyomor, mulandóság s a gyöngeség
fölé emelkedik; munkára, mellyel
fölszabadítja szívét, hogy ne tapadjon a
göröngyhöz; munkára, mellyel ruganyosnak őrzi meg lelkét reakcióban a
rossz ellen; bánatban is életvidoran és
erősen; munkára, mellyel törekvésben,
vágyban, küzdelemben elnyújthatja s
kifeszítheti. Ez a munka az imádság.
Így kell imádkozni: lélekben fölemelkedni s dicsérni, áldani s kérni, megkövetni az Urat. Mint a sas napfénnyel,
úgy töltekezzünk isteni gondolatokkal

és lelkesüléssel. Az emelkedés a zsoltár,
a lendület, a himnusz. Megbeszéljük az
Úrral ügyeinket, kérdezzük és várjuk
feleletét: „loquere Domine: szólj
Uram!”
S elváltozott színében, mialatt imádkozott, felöltözködött fénybe s tűzbe, s
érezte az Isten örömeinek s vigaszainak
ünnepét. Isteni gondolatok s érzések
által elváltozunk; „species altera”, más,
különb emberekké leszünk. A bizalmatlan, csüggedő, félénk, földies
emberből isteni ember válik. Ereje lesz
a gyengének s lelke a csüggedőnek.
Lélekkel legyőzi a testet s világot, a
rosszat s a kísértést. Csak az a
nyomorúság győz, mellyel szemben
lelket nem állítunk; a szellemmel áthatott szenvedés nem csúnya s nem
gyilkol; annál pusztítóbb a szellemtelen.
Az a szív, mely megnyílni s oly érzéssel tud beszélni Istenével, hogy egyre
vágyik a jobb után s töri magában a
rosszat, tényleg a Tábor lejtőjén jár s az
Isten vonzalmait élvezi. „Mutaberis in
virum alienum”: „elváltozol – bíztatja
az olyat a lélek – elváltozol más
emberré”. A vágy elnyújtja, a szeretet
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megolvasztja, a fegyelem pedig új
formába önti a lelket. Azért tehát
dolgozzunk
lelkünk
hangolásán,
ébresszük föl a megfelelő érzelmeket.
Ne várjunk, míg az ár elsodor; eresz-

kedjünk mi magunk a mélybe. Használjuk a röpimákat, ébresszük vágyainkat,
fohászainkat a szentírás szavaival!
(Prohászka: ÖM, 6:209; 268)
forrás: Virtuális Plébánia

Közösséget építő keresztút
I.

Nem ítélkezem; csöndben maradok.
II. Elfogadom a kereszteket, fájdalmakat.
III. Ha nem sikerül valami, újra kezdem.
IV. Mária lelkületét igyekszem elsajátítani.
V. Önként segítek másoknak.
VI. Szeretetemmel letörlöm mások
fájdalmait.
VII. Ha a másik hibázik, nem rúgok
bele, segítem talpra állni.
VIII. Van nekem is hibám, bűnöm.
Sirassam azokat. (szálka-gerenda)

IX. Hetvenszer hétszer is megbocsátok. Nem adom fel.
X. Mindenem adom (időmet is).
XI. Megadom magam.
XII. Meghalok a saját akaratom
számára – mások iránti szeretetből.
XIII. Nem adom fel a reményt.
XIV. Nem írok le (temetek) senkit.
Mindenkinek megadom – magamnak is – az újrakezdés lehetőségét.
XV. Halál, hol a te győzelmed?
FELTÁMADOTT!
(forrás: Gyöngyös, Ferences templom,
2015. márc.)

Új kommunikációs lehetőség
Plébánia közösségünkben február 1-től
a kommunikációt két elektronikus
levelezőlista segíti, amelyekre szeretnénk fölhívni testvéreink figyelmét.
Az egyik, az eddig is működő
„Szívügy-lista”, ahol a közösségre
vonatkozó belső információk, hirdetések közlése történik, melyeket a képviselő-testület tagjai és a közösségvezetők tehetnek fel üzenetként, a lista
regisztrált olvasói számára.
A másik a most alapított „Szívügyagóra”, melyet arra szánunk, hogy ott
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történjék minden más közösségi
diskurzus, figyelemfölhívás, személyes
hirdetés. Ez utóbbira a lista minden
tagja föltehet információkat, kezdeményezhet beszélgetéseket. A plébánia
kérése csupán annyi, hogy a lista
használói kontrollálják magunkat: a
lista a közösségépítés eszköze maradjon, s ne váljék a pártpolitika, az üzleti
élet, a személyeskedés és más megosztó hatások eszközévé. Aki a listára
fel szeretne kerülni, keresse Huszthy
Ádámot.

Hogyan parkoljunk?
Parkolásnál mindenekelőtt tartsuk be a
KRESZ-szabályokat. Mindig az út jobb
oldalán kell megállni. Ügyeljünk arra,
hogy álló járművünk ne akadályozza
mások közlekedését, ezért ne álljunk
meg kapubejáróban, illetve ott, ahol a
jármű és az úttest másik szélén álló
jármű között legalább három méter
széles hely nem maradna. Tilos megállni ott, ahol a jármű jelzőtábla
(különös tekintettel az elsőbbségadási
kötelezettséget jelző táblára) jelzésének
az észlelését akadályozza.
Tilos megállni az útkereszteződésben
és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül.
(A vázlaton sűrű vonalkázással jelölve.)
Ne álljunk a tér parkosított részére, és
ügyeljünk arra, hogy a gyalogosok is
biztonsággal tudjanak az úton átkelni.
Ezért ne álljunk meg az orvosi rendelő
előtt lévő járda mellett sem.
A József Attila utcában, a SILO előtt
jelzőtábla tiltja a megállást, ezért azon
az oldalon nem szabad parkolni. (A
Február 27-én, szombaton 17 órakor
kerül megrendezésre a hagyományos
katolikus-református labdarúgó találkozó, a Szakiskola tornacsarnokában.
A felnőtt csapatot Paczolay Tamás (20823-2374), az öregfiúk csapatát Laza
Zoltán (30-307-1936) szervezi. Aki
szeretne részt venni valamelyik csapatban, az keresse a fent nevezett személyeket. Szükség lenne szurkoló táborra
is, meg esetleg egy-két tál süteményre.
Köszönettel: Laza Zoltán

vázlaton ritkább vonalkázással jelölt
terület.)
Megállást követően a jármű ajtajait
körültekintően nyissuk ki, és figyelmesen szálljunk ki a kocsiból. Ugyanígy a
beszállásnál is figyeljünk a többi közlekedőre. A parkoló járművek közül
kilépve gondoljunk arra, hogy az ott
haladó jármű előtt hirtelen megjelenő
ember (és főleg gyerek!) nehezen
észlelhető, könnyen veszélyes helyzetet
okozhat.

Május 9-ig minden hétfő reggel 8
órakor zsolozsmát éneklünk a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem kampuszán, a
Szent Lujza ház kápolnájában.
Mindenkit szeretettel várunk, aki
szeretné laudessel, reggeli dicsérettel
kezdeni a hetet!
Cser András
egyetemi oktató
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