Miserend
Június 20-án, kedden 16:30-kor a
Nagyboldogasszony ház kápolnájában
tartjuk a Prohászka Imaszövetség nyári
imaóráját.
Június 21-én a 18 órás szentmise után
24 óráig szentségimádást tartunk papi
és szerzetesi hivatásokért az Egyházközségi nővérek kápolnájába. Ezen
Száraz László atya most nem tud részt
venni.
Június 22-én 17 órakor a Páduai iskolában Te Deum lesz, ezért nem lesz
irodaidő, és a 18 órás ligeti szentmisét
Mihály atya fogja tartani.
Június 23-án az irodaidő és a 17 órás
csabai szentmise elmarad. Ezen a
napon lesz Jézus Szíve Főünnepe, a
ligeti templomnak ez a titulusa, ezért
18 órakor ünnepi szentmisét tartunk,
amelyet Horváth József atya fog
celebrálni.
Június 25-én a 9 órás klotildligeti
szentmisében ünnepélyes, búcsúi szentmisét tartunk. Ezen a napon teljes
búcsú nyerhető az adott templomban,
melynek föltételei: a kegyelem állapota,
egy Hiszekegy és Miatyánk elimádkozása.
Június 25-én a 17 órás pilisjászfalui
szentmise után, Szent László tiszteletére litániát végzünk.

Klotildliget:
június 18. Úrnapja
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
MTörv 8,2-3.14b-16a
1Kor 10,16-17
Jn 6,51-58
június 22. csütörtök
június 23. péntek
június 24. szombat
június 25. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Jer 20,10-13
Róm 5,12-15
Mt 10,26-33

június 25. vasárnap

a személyes megtérésért

2017. június 18.

Júniusi virágtenger
18 óra
18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

A Magyar Kurír a Naphimnusz
Teremtésvédelmi Egyesülettel
együttműködésben kéthetente
„teremtésvédelmi kalendáriummal”
jelentkezik. Legutóbb egy „haszontalan” koranyári virágtengerből
merítettek újfajta gondolatokat.

A
17 óra

Piliscsaba:
június 18. Úrnapja
ünnepi szentmise
június 23. péntek
június 24. szombat
június 25. vasárnap
ünnepi szentmise

XIII. évf. 25. szám

Teremtésvédelmi kalendárium

Pilisjászfalu:

Imaszándékunk:
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
–
17 óra
11 óra

Veszprém megyei Hajmáskér
környékén néhol csak pár
centiméter vastag a termőréteg
a dolomit alapkőzeten. Erdő, sovány
legelő, katonai gyakorlótér számára
alkalmas csupán a terület, de esős
években
júniusban
csodálatos
virágtenger borítja be pár hétre a
környéket. Hogy tud ennyi növényfaj
ilyen békességben társulást alkotni,
szaporodni, táplálékot nyújtani rovaroknak, madaraknak és szívósan
munkálkodni a termőtalaj megőrzésén?
A hatalmas ökörfarkkórók még az
elsuhanó autó ablakából is feltűnnek, a
ligeti zsálya, az apróbojtorján, a tejoltó
galaj, a pipacs viszont szinte elveszik

az Orlay-turbolya tengerében. A hófehér szirmú vadvirág nem mérgező,
nem gyógynövény, nem védett,
tulajdonképpen „haszontalan”, egyszerűen csak szép… – de ha közelről
szemléljük a virágát, mennyi gondosságról, ötletességről tanúskodik! Az
összetett ernyőbe rendeződött virágok a
megporzók csalogatásában sokkal
hatékonyabbak, mintha magányosan
állnának, kényelmesen sétálhatnak
rajtuk a megporzó rovarok, a legszélső
virágok külső szirmai pedig hatalmasra
nőnek, így optikailag megnövelik a
virágzat látványát. A virág a rovarokkal
lép párbeszédbe, aztán majd a termés
horgas tüskéivel madarak tollába,
kisebb állatok bundájába kapaszkodva
terjed tovább. A növény soha nem áll
egyedül a természetben, csodálatosan
gazdag kapcsolati hálóban él.
Minden esztendő más időjárást hoz, de
a sziklagyep élő közösségéből mindig
vannak olyanok, amelyeknek kedvez az
év járása, ezek felszaporodnak, bőséges
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Megosztás
magtermést hoznak, táplálva, megtartva az itt élő állatvilágot is. A megtartó biztonságot a biodiverzitás, az
életgazdagság jelenti a közösség
minden tagjának. Ez a teremtett világ
rendje. A környéken útépítések folynak,
dolomitbányák működnek, ahol felszakad a termőföld vékony takarója,
évszázadok során képződött humuszt
szárít ki, visz el a szél órák alatt, de
azonnal megkezdődik a táj gyógyulása
is, amíg vannak a környéken természetes gyepek, erdőfoltok, ahonnan a
növények visszatérhetnek.
De mi közünk van egy ilyen haszontalan virágtengerhez? Ferenc pápa írja:
„…testi mivoltunk által Isten oly szorosan összekötött bennünket a környezetünkkel, hogy a talaj elsivatagosodása
olyan, mintha mindannyian megbetegednénk; egy faj kipusztulását úgy
sirathatjuk, mintha megcsonkítottak
volna bennünket.” (Laudato si’ 89)
Mekkora
felelősséget
hordozunk
személyesen
élő
környezetünk
sivatagosodásáért? Mennyi dolomitot
bányásznak ki azért, hogy még szélesebb utakon, még gyorsabban tudjunk
haladni az autóinkkal? Mennyi szántóföldön termelnek ma Magyarországon
olyan repcét, napraforgót, amiből már
nem élelmiszer, állati takarmány,
hanem „biodízel” készül? A mono-

kultúrában, vegyszeres gyomirtással,
nagyüzemi módszerekkel művelt földeket
biodiverzitás,
életgazdagság
szempontjából sivatagnak tekinthetjük
egy virágos rét életközösségéhez képest.
Különös mellékhatása a repceföldeknek, hogy a nagy tömegben nyíló sárga
virágok elcsalogatják a megporzókat a
környékbeli rétekről, a vadvirágok így
kevesebb magot tudnak érlelni,
szegényedik fajokban az életközösségük. A repce rokonságába tartozó
káposztafélék termesztése viszont azért
egyre nehezebb, mert közös kártevőik
nagyon felszaporodnak a hatalmas
repcetáblák környékén.
A trópusi esőerdők irtásán távolból
könnyű háborogni, de minden autóval
megtett kilométer itthon is természetes
élőhelyeket
terhel
a
közvetlen
légszennyezés és a felhasznált „bio”üzemanyag termőföldhasználata, környezetterhelése miatt. Amikor lakóhelyet, munkahelyet, iskolát választunk,
a mindennapos közlekedés mértékéről
is döntést hozunk. Vajon méltányos
részt igénylünk közös javainkból?
Talán ha megállunk egyszer egy ilyen
virágos rét mellett, és eltöltünk a
szemlélésével egy kis időt, új válaszok
születnek bennünk ezekre a kérdésekre.

Június 24-én 10 órakor a székesfehérvári bazilikában papszentelés lesz,
amely keretében püspök atya egy
diakónust és egy papot szentel.
Imádkozzunk értük!

Vasárnaptól egészen augusztus 27-ig
a klotildligeti esti 8-as szentmise
szünetel.
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forrás: Magyar Kurír

Ajándékot elfogadni nem is olyan
könnyű!
Beszélgettem
egy
csoporttársammal, milyen programok
várhatók.
Én – hát elsőáldozás, Úrnapja...
– Pünkösd?
Aznap pünkösd volt, nekem sötét a
fejem.
– Pünkösd? Semmi, hisz bérmálás csak
októberben lesz nálunk. Hm? Eljött az
idő szembesüljek a Szentlélekkel. Rám
csak
külsőleg
hat,
kateketika,
dogmatika,
szentháromságtan,
karizmatikus
mozgalmak,
tudok
beszélni Róla, de személyesen nincs
jelen az életemben. Folytattam a
gondolatomat: Mit jelent számomra,
hogy jelen van? Jelzőket kerestem rá:
dinamikus,
mozgató,
erőteljes,
szenvedélyes, tüzes, történjen már
valami. Megint valami külsőleg rám
ható program.
Gyónás alkalmával: – Még csak meg se
szólítottam magát a Lelket.
– Hát akkor, ez az elégtétel!

– Nem! – Futottam egy pár kört ez
ügyben tiltakozva, miért nem. Mivel
egy idő után el kell végezni az
elégtételt, egy pap se engedte el.
Megszólítottam: – Félek Tőled, mert
hivatás, vagy új feladat, ami nem
tetszik, s ami a pláne változtatnom kell
a kis megszokott életemen, ego-mon.
Na, azt már nem!
Gyóntatóm: – Ott a pont!
Hát igen, több fórumon odaadtam
életemet Istennek, és Ő néha igénybe is
venné... Most ott tartunk egymással,
szívemmel ugyan vágyakozom rá,
legyen az életem része a Lélek is, mint
a pszichémmel,
mint fizikailag
megfeszülve teljes erőmből tiltakozom
ellene – Istenem, csak hozzám ne érjél!
Sötét van, nem értem, nem ismerem,
nem akarom. És, ahogy a Kis herceg
rókáját meg kell szelídíteni, nagy
döbbenet nekem, hogy Istennek, a
teremtményét, az embert, is meg kell
szelídítenie, pláne a Szilvit....
Szilvi

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ismerve sok keresztény közösség
helyzetét úgy döntött, hogy az üldözött
közel-keleti keresztények megsegítésére online adománygyűjtést hirdet,
amelyhez egy erre a célra létrehozott
bankszámlaszámon (Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia, CIB Bank
11100104–18181490–14000003)
keresztül tudnak hozzájárulni.

nyílik visszaköltözni korábbi lakhelyükre, támogatva lerombolt otthonaik újjáépítését, a mindennapi élet
feltételeinek megteremtését.
Az anyagi támogatás nemcsak konkrét
segítséget jelent az elüldözött családok
számára, hanem a keresztény közösség
testvéri szolidaritásának kifejeződése is.
Alapja annak a reménynek, hogy Isten
a legnehezebb helyzetben élők számára
is előkészíti a jövőt és a békét. A hívek
pedig az irgalmasság cselekedeteinek
gyakorlásával mennyei Atyánk irgalmas szeretetéről tesznek tanúságot.

A gyűjtés elsődleges célja, hogy segítséget tudjunk nyújtani azoknak a
keresztényeknek, akiknek lehetőségük
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