• 12. Egyház megyei Nap Pünkösdhétfő
június 5.
Pünkösdhétfőn kerül megrendezésre
idén Székesfehérváron a Bregyó Közi
Ifjúsági Szabadidő Központban a 12.
Egyházmegyei Nap. A találkozó 9.00
órától 16.00 óráig tart.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Spányi Antal
megyés püspök

Május 26-án (pénteken) a 17 órás
csabai mise lesz a Szent Mónika
közösség következő szentmiséje.
Május 28-án (vasárnap) Klotildligeten
a 9 órás, Csabán pedig a 11 órás
szentmisében elsőáldozást tartunk.

Miserend
Klotildliget:
május 21. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
regnumi mise
egyetemi mise
ApCsel 8,5-8.14-17
1Pét 3,15-18
Jn 14,15-21
május 25. csütörtök
május 27. szombat
május 28. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 1,1-11
Ef 1,17-23
Mt 28,16-20

9 óra
11 óra
15:30
20 óra

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

17 óra

Piliscsaba:
május 21. vasárnap
ünnepi szentmise
május 26. péntek
május 27. szombat
május 28. vasárnap
ünnepi szentmise
Imaszándékunk:
Imaszándékunk:
a személyes
a keresztényekmegtérésért
egységéért.
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2017. május 21.

Húsvét 6. vasárnapja

Pilisjászfalu:
május 28. vasárnap

XIII. évf. 21. szám

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

A

húsvéti örvendezés hatodik
hetét kezdjük a mai vasárnapon. Talán kicsit megkopott
már ez az örvendezés, amely húsvét
éjszakáján mintegy kirobbant az
Egyházból, amikor Krisztus föltámadott. Ha meg is kopott ez az örvendezés,
a föltámadás fölött most már lassan
hitünk harmadik legfontosabb eseményére kell figyelnünk, amely egyre
közelebb kerül hozzánk. Ez pedig a
pünkösd ünnepe, a Szentlélek kiáradásának napja. A mai vasárnap olvasmánya és evangéliuma is erre a készületre
figyelmeztet, ezt a készületet segíti.
Az olvasmányban hallottuk Péter és
János
apostol
első
bérmaútját
Szamariában. Az evangéliumban pedig
az utolsó vacsora búcsúbeszédéből
hallottunk részt, amikor Jézus megígéri
tanítványainak a vigasztaló Szentlelket,
aki örökre velünk marad.
Miért kell eljönni a Szentléleknek,
miért jobb nekünk, ha Jézus elmegy és
helyette eljön ő?

Tudjuk jól, hogy Jézus földi működése
után felment az Atyához. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor ezt azt jelenti,
hogy Jézus Krisztussal, mint a megtestesült Istennel közel kétezer évvel
ezelőtt mindössze pár ezer ember
találkozott, látta őt, hallotta tanítását.
Milyen jó lenne, ha ma is élne Jézus és
találkozhatnánk vele. De milyen
találkozás lenne az? Valami olyasmi,
mint egy-egy pápalátogatás: megvillanna egy-egy százezres, milliós
tömeg előtt, hallanák a hangját, némelyeknek megadatna az a kiváltságos
dolog, hogy kezet foghatnának vele, és
kész. A legtöbb hívő örülhetne, ha
életében egyszer így találkozhatna
Jézussal. Jézus nagyon jól tudta ezt, és
ezért mondta, hogy jobb nekünk, ha ő
elmegy, és elküldi a Vigasztalót, mert
általa mindig találkozhatunk Jézussal
lélekben. Mindig személyesen beszélhetünk vele, ő pedig személyesen válaszol nekünk. De ez csak a benne hívők
számára valóság. A világ, a kívülállók

„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

Prohászka Imaszövetség
számára Jézus megszűnt azzal, hogy
fölment a mennybe, és talán igaz sem
volt, hogy ilyen volt ez a Jézus.
De mi, akik a keresztségben meghaltunk Krisztussal a bűnnek, meglátjuk-e
a hit szemével, a Szentlélek segítségével Jézust? Vagy mi is a világhoz
tartozunk, akik vakok az ilyen látásra?
Valljuk meg: a megkereszteltek és
megbérmáltak közül sokan vakok rá.
Meglepő: a megbérmáltak is, akik
pedig különleges módon találkoztak a
Szentlélekkel. Igen, így van ez. Mert
lehet valaki külsőleg megkeresztelt,
megbérmált, lehet elsőáldozó, ha belsőleg nem azonosul a szentséggel.
Ugyanis Isten nem követ el erőszakot
szabad akaratunk ellen. Isten kegyelme
minden szentségben a szabad akaratunkra épít. Így van ez, mondom,
minden szentségben.
A szentgyónásban, nincs meg a bűnök
bocsánata, ha nincs meg a gyónóban az
igazi bűnbánat. Igazából a bűnbánat
eredményezi a feloldozást, a bűnök
bocsánatát, nem pedig a bűnök listája
és nem a pap feloldozó szavai. A
feloldozás szavai nem varázsigék,
melyek mindenképpen megvalósulnak,
ha akarjuk, ha nem. Csak akkor, ha a
gyónóban megvan az igaz bűnbánat.
Így van a bérmálásban is. Ha nem
akarunk a bennünk lakozó Szentlélekkel együttműködni, akkor ő tétlen
marad bennünk.

A kegyelem, az isteni segítség működését úgy lehetne szemléltetni, hogy az
ember a 100%-ból csak 1%-ot teljesít
azzal, hogy igent mond az Istenre, a
többi 99%-ot Isten cselekszi. De ha
nincs meg ez az 1 %, akkor nincs meg
a 99 sem.
Vagy hasonlítható a dominóhoz, amikor sorban egymás után felállítják őket
az asztalon. Ezután elég az egyiket
ellökni, máris láncszerűen dől az összes
többi utána. De ha nem lökik el az első
dominót, akkor a többi sem dől el.
Mondjunk tehát minden szentségben
igent az Istennek, mondjunk igent a
Szentléleknek,
akinek
eljövetelét
hamarosan ismét megünnepli az Egyház. Ha azt találnánk, hogy eddig nem
működtünk kellőképpen együtt a
Szentlélekkel mi, akik már meg
vagyunk bérmálva, akkor nem kell újra
bérmálkozni, de kell, hogy felszítsuk
magunkban a bérmálás kegyelmét.
Ezzel a lelkülettel készüljünk a
pünkösd ünnepére. És készüljünk egyházközségünk elkövetkezendő ünnepére is, az elsőáldozásra, mikor néhány
kis testvérünk először találkozik majd a
szentségi Jézussal. Imádkozzunk értük,
hogy az elsőáldozás számukra egy
kezdet legyen: a szentségi Jézussal való
találkozások sora, akivel a Szentlélek
által mindig találkozhatnak lélekben.
forrás: Virtuális Plébánia

Prohászka Imaszövetség Kedves Tagjai!
Krisztusban Ke dves Testvéreim!
A Húsvét örömével eltelve újult erővel
kérjük Isten kegyelmét mások és saját
életünkre. Ahogyan ugyanis a tavasz a
természetben a megújulásnak az ideje,
úgy a húsvéti időszak a megváltottságunk felszabadító tudatából forrásozó
újrakezdésnek a
lehetősége. Nem az a baj, ha elesünk,
vagy ha alábbhagy a lelkesedésünk,
hanem az, ha nem kezdjük mindig újra.
Ebben segítsen meg minket a Feltámadt Úr!
Prohászka Ottokár püspök gondolataival kívánok lelki megújulást hozó,
kegyelmekben gazdag, Krisztus feltámadásának örömét hirdető húsvéti
időszakot az imaszövetség minden
tagjának:
„Hogy kell egy apostoli léleknek melegedni a tűznél, hogy kell az embernek
ide iskolába járnia! Csak akkor lesz
boldog, ha ezt eltalálja. Csak akkor lesz
teljesen boldog, ha vérével, életével,
erejével másokat iparkodik segíteni és
mindenkit segít, akit lehet. Mily áldott
hivatás, ha valaki apostolnak válik be,
ha boldogságát lemondásban lelheti.
De az a lemondás gazdag; boldogsággal s élvezettel teljes. Egy ily lélek oly
remek, oly mély, élvezetes, hogy a
gondolat másokért, minden tekintet
más szükségéért s üdvözítésére,
kiváltja benne az energiát, és ő dolgozik.”

Figyelmükbe és imáikba ajánlom az
egyházmegye
közelgő programjai
közül a következőket:
• Bogner Mária Margit halálának
évfordulója
május 13.
Ünnepi, püspöki szentmise keretében
emlékezünk meg Érd-Óvárosban
Bogner Mária Margit Vizitációs
nővér halálának évfordulójáról. A
szentmise után közösen imádkozunk
Mária Margit nővér sírjánál mielőbbi
boldoggá avatásáért.
• Áldozócsütörtök napján szentségimádás
május 25.
Minden templomban szentségimádás
lesz egyházmegyénk területén május
25-én, (Áldozócsütörtökön) 17.00 19.00 óráig.
Szeretettel hívom egyházmegyénk
hívő közösségét, hogy a régi Áldozócsütörtökön 17.00 és 19.00 között
egyházmegyénk minden templomában legyen lelki megújulásunkért és
bűneink bocsánatáért engesztelő és
könyörgő imádság, ebben legyünk
egyek Urunk színe előtt.
Kérem a híveket, vegyenek részt ezen
az imaórán, melyen maga az Isten
van jelen és teremt igazi egységet
köztünk.

(Prohászka Ottokár: Élet Igéi II., Az Úr ünnepei)
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