Miserend

Húsvéthétfőn Csabán és Klotildligeten
is 11 órakor lesznek a szentmisék.
Pénteken, 21-e lévén, a 18 órás szentmise után 24 óráig az Egyházközségi
nővérek kápolnájában szentségimádást
tartunk papi és szerzetesi hivatásokért.
Ezen Száraz László atya most nem tud
részt venni.
Április 22-én, az Isteni Irgalmasság
vasárnapjának előestéjén, Klotildligeten 17:30-tól a 18 órás szentmiséig
Szent II. János Pál pápa ereklyéje előtt
fogunk közösen imádkozni, énekelni és
rá emlékezni.
Április 22-én 19 órakor Jászfalun a
kápolnában Csókay András idegsebész,
agykutató fog jótékonysági előadást
tartani. A befolyt összeget a kápolna
külső
munkálatainak befejezésére
fordítjuk.
Április
29-én,
Klotildligeten tavaszi
napot tartunk.

szombaton,
kertrendezési

Klotildliget:
április 16. Húsvétvasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 10,34a.37-43
Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8
Jn 20,1-9 este: Lk 24,13-35
április 17. Húsvéthétfő
április 20. csütörtök
április 22. szombat
április 23. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 2,42-47
1Pét 1,3-9
Jn 20,19-31
Pilisjászfalu:
április 23. vasárnap
Piliscsaba:
április 16. Húsvétvasárnap
szlovák nyelvű mise
ünnepi szentmise
április 17. Húsvéthétfő
április 21. péntek
április 22. szombat
április 23. vasárnap
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:
Imaszándékunk:
Hálaadás
a keresztények
a Megváltásért
egységéért.
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9 óra
11 óra
20 óra

XIII. évf. 16. szám

2017. április 16.

Húsvéti üzenet
11 óra
18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

17 óra

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

Húsvét reménységet ébresztő, szívet melegítő üzenetével köszöntjük
az ünnep alkalmából keresztény testvéreinket: Jézus feltámadt! Jézus
él! Élő Jézus Krisztusunk van! Ezen az ünnepen is bejárja az egész
világot ez a jó hír. Kilép ismét a templomok, az imaházak kapuján,
hogy megszólítsa a városokban és falvakban élőket, fiatalokat,
öregeket. Szeretjük az életet, ezért hirdetjük, hogy Krisztust nem a
temetőben, a holtak között kell keresni, hanem élő Jézus Krisztusunk
előttünk megy az úton. Az élet útján haladók élén élőként vezeti
övéit. Ezért a húsvét reggelén tanúskodó asszonyokkal és a hozzájuk
csatlakozott tanítványokkal együtt megtapasztalhatjuk, hogy: Jézus
él s Krisztus maga az élet, és mi mai keresztények is
csatlakozhatunk a tanúkhoz.
Az Egyházra bízta Isten ennek a hírnek hirdetését, terjesztését.
Hangozzék hát 2017 húsvétján is mindenfelé – mindenki felé –
örömhírként:
Jézussal
életünk van! Örömünkben nem
feledkezhetünk meg ennek az örömnek az áráról: nagypéntekről
érkezünk húsvétra! A halál helyéről az élet helyére. Ha együtt
tudtunk a kereszt közelében sírni, akkor sírásunkat húsvét fogja
elcsendesíteni, s felragyog a fény: Jézus feltámadt! Jézus él! Ő
kormányoz! Általa van életünk, örök életünk!
Időszerű napjainkban a bibliai felhívás, hogy örvendezzen Isten népe!
Ezzel csatlakozik húsvét ünneplése révén az ég öröméhez [Zsolt 96,11],
mert a nagy csoda láttán hangzik a csatlakozásra hívó szó is:
„Örvendezz Istennek egész föld” [Zsolt 66,1]. Szálljon hát a jó hír a
legtávolabbi földrészre, a legelhagyatottabbnak tűnő otthonokba,
hadd hallják mindenütt: az Úr feltámadott, Jézus ezzel örök életet
hozott!

„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője
Megjelenik: minden vasárnap
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
Internet: www.piliscsabatemplom.hu

Plébános: Szilágyi Szabolcs
 (30) 611-1296
px.sacerdos@gmail.com

e-mail: klotildliget@freemail.hu

Föltámadás
Legyen ez az öröm a szívekben lévő félelmek kiűzője, a reménység
megerősítője. Higgye el az egyház népe és élje, hogy Jézus
Egyházának és egyháza népének életet szerzett, hiszen élő Jézus
Krisztusunk van!
Azt kérjük Istentől az Egyház népére, hogy húsvét jó hírével tegye
örömtelivé, megáldottá minden keresztény testvérünk húsvéti
ünneplését, hogy tovább vihesse ennek mindenre kiható nagy értékét:
Jézus él! Én is vele élek!
Húsvét, 2017.
Dr. Veres András s.k.
püspök
Magyar Katolikus
Püspöki
Konferencia

Steinbach József s.k.
elnök
Magyarországi
Egyházak
Ökumenikus Tanácsa

Dr. Fischl Vilmos s.k.
főtitkár
Magyarországi
Egyházak
Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:
Dr. Szabó István s.k.
református püspök, a zsinat
lelkészi elnöke
Papp János s.k.
baptista egyházelnök
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Gáncs Péter s.k.
evangélikus elnök-püspök

Pataky Albert s.k.
pünkösdi egyházelnök

Dr. Khaled A. László s.k.
metodista szuperintendens

Dr. Frank Hegedűs s.k.
anglikán káplán

Arszeniosz Kardamákisz metropolita s.k.
Magyarországi Orthodox Exarchátus

Tyihon Podolszki püspök s.k.
Orosz Ortodox Egyház Magyar
Egyházmegyéje

Siluan Manuila püspök s.k.
Magyarországi Román Ortodox
Egyház

Pantelic Lukijan püspök s.k.
Budai Szerb Ortodox
Egyházmegye

Kirkov Vladimir elnök s.k.
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

Jézus föltámadása nem annyit jelent,
mint amikor egy jógi leállítja életfunkcióit és halottnak látszik, hogy
aztán újra magához térjen. Ő valósággal meghalt, emberi lényét irgalmatlanul lerombolták, erőteljes fiatal testét
borzalmas
módon
szétroncsolták,
sugárzó arcára hullamerevség költözött.
Ténylegesen befejezte földi pályáját,
alászállt a „poklokra”, a Hádészba, a
Seolba, a holtak országába.
És mégis él.
Jézus föltámadása nem is annyit jelent,
mint amikor ő visszaszólította az életbe
Jairus kislányát, a naimi özvegy fiát,
vagy barátját, Lázárt, vagy amikor
Péter föltámasztotta Tabitát (Csel 9,40),
vagy Pál Eutíchoszt (Csel 20,9-10).
Ezek visszatértek földi életükbe, s
egyszer újból és véglegesen meg kellett
halniuk. De Jézus végérvényesen halt
meg, nem hal meg többet, egyáltalán
nem tért vissza a halandó életbe.
És mégis él.
Jézus föltámadása legeslegkevésbé
annyit jelent, mint az állítólagos reinkarnáció, amely abból állna, hogy az
ember lelke egy másik testben jelenik
meg újra. (Ami képtelenség, mert a
testem attól ez a test, hogy ez a lélek
élteti, nem az anyagi részecskék
azonossága teszi azonossá önmagával.)
Jézus nem jelenik meg másik testben;
csak egyetlen teste van, az a szétroncsolt test, a keresztrefeszítés sebeivel;
Tamás bedughatja kezét a lándzsadöfésbe oldalán...
És mégis él.
Mit jelent Jézus föltámadása? Hogy az

a keresztre szögezett ember isteni életben részesül. Hogy a sírból eltűnt
testen megkezdődött az univerzum
átistenülése. Hogy a létezés minden
képzeletet meghaladó borzalmasságából ajtó nyílik Isten szerető szívéhez –
és az élő Jézus ez az ajtó. Hogy a lándzsadöféssel, amely Jézus mellkasát
átverte, Isten átszegezte az ember bizalmatlanságát és rettegését. Az Atya éve
c. korábbi cikkemben a félelemmel
kapcsolatban olyan megjegyzést tettem,
amely – mint egy zsidó testvérem
nagyon megtisztelő, kedves és udvarias
levélben figyelmeztetett – pejoratív
módon érthető a zsidóságra nézve.
Őszintén sajnálom. Nem arra gondoltam, hogy ők Jézus előtt csak a szolgai
félelmet ismerték Istennel szemben; a
Szentírás nyilvánvalóan tanúsítja, hogy
ismerték a gyermeki bizalmat is;
viszont mint keresztény hívő mégis azt
állítom és hirdetem, hogy Jézus
föltámadásával ez a gyermeki bizalom
új dimenzióba lépett. Isten transzcendens boldogsága végérvényesen
behatolt emberi immanenciánkba. A
föltámadt Jézus jelenlegi, immár
örökké tartó állapota egyszerre tartalmazza az ember keresztre-szegzettségét
és azt a végleges, visszavonhatatlan és
korlátozhatatlan dicsőséget, amely
egyedül Isten sajátja. Miközben hitünkkel csodálatos módon osztozunk benne,
bűneinkkel a történelem végéig meghazudtoljuk, megcsúfoljuk, elerőtlenítjük, sárban hurcoljuk...
És mégis él.
Forrás: Dr. Kovács Gábor/Virtuális Plébánia
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