Miserend
Klotildliget:
Szeptember
25-én
Pilisjászfalun
a
kápolnaszéket tartunk.

20:30-kor
kápolnában

Szeptember 27-én 18 órakor az
Egyházközségi nővérek kápolnájában
lesz a Szent Mónika-mise, amelynek
keretében
gyermekeink
hitéért
imádkozunk.
A hétvégén indul a bérmálkozási
fölkészítő. Kérem a kedves testvéreket,
hogy imádkozzanak a bérmálás előtt
állókért.
A hétvégén egyházmegyei ifjúsági
zarándoklat lesz, a részletek az
egyházmegye honlapján találhatóak.
Kérnénk a pilisjászfalui testvéreket,
hogy aki még nem rendezte az ez évi
egyházi
hozzájárulását,
mielőbb
rendezze.

szeptember 24. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 55,6-9
Fil 1,20a-24.27a
Mt 20,1-16a
szeptember 28. csütörtök
szeptember 30. szombat
október 1. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Ez 18,25-28
Fil 2,1-11
Mt 21,28-32

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

október 1. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
szeptember 24. vasárnap
ünnepi szentmise
szeptember 29. péntek
szeptember 30. szombat
október 1. vasárnap
ünnepi szentmise

a bérmálkozókért

XIII. évf. 30. szám

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

2017. szeptember 24.

A katolikusok sokszor megbotránkoznak az
irgalmasságon
„Az ajtó, amelyen keresztül találkozhatunk
Jézussal, akkor nyílik meg, ha elismerjük
bőnösségünket” – mondta Ferenc pápa
szeptember 21-én a Szent Márta-ház
kápolnájában bemutatott szentmisén.
z Egyház ma emlékezik Szent
Máté megtérésére, amelynek
jelenetét a
híres
festő,
Caravaggio is megörökítette – ez a kép
különösen kedves a Szentatya számára.
A mai evangélium elbeszéli Máté
meghívását: a történet három fő eleme
a találkozás, az ünnep és a botrány.
„Jézus ránézett Mátéra, és azt mondta:
»Kövess engem!« Ő pedig fölkelt, és
követte, ahogy a mai evangélium
elbeszéli. Egyfelől ott van Szent Máté
tekintete, egy reményvesztett tekintet:
oldalt néz, egyik szemével Istenre, a
másikkal a pénzre, hiszen ragaszkodott
a pénzhez, ahogyan azt Caravaggio
megfestette, és tekintete egyben dacos
is. Másfelől ott van Jézus irgalmas
tekintete, aki nagy szeretettel tekint rá.
Megtörik a férfi ellenállása, aki a pénzt
akarta: fölkel, és követi őt. Ez a harc az
irgalmasság és a bűn között” – foglalta
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Imaszándékunk:
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9 óra
11 óra
20 óra

össze Ferenc pápa.
Majd így folytatta homíliáját: „Jézus
szeretete be tudott lépni ennek az
embernek a szívébe, mert tudta, hogy
bűnös, tudta, hogy senki nem szereti,
hogy megvetik. És éppen a bűnösségének a tudata nyitotta meg a kaput Jézus
irgalmassága előtt. Otthagy tehát
mindent, és elmegy. Ez a találkozás a
bűnös és Jézus között. Üdvözülésünk
első feltétele az, hogy veszélyben érezzük magunkat. A gyógyulás első
feltétele pedig az, hogy betegnek érezzük magunkat. És ahhoz, hogy
megkapjuk ezt az irgalmas tekintetet,
az első feltétel, hogy bűnösnek érezzük
magunkat. Gondoljunk csak Jézus
tekintetére, mely olyan szép, oly jó,
annyira irgalmas. És amikor imádkozunk, mi is érezzük magunkon ezt a
tekintetet; a szeretet, az irgalmasság
tekintetét, amely üdvözít minket. Ne
féljünk tőle!”
„Zakeushoz hasonlóan Máté is
boldogan meghívta Jézust a házába
étkezni – mutatott rá az egyházfő. – A
második állomás tehát az ünnep. Máté
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Közérdekû
meghívta barátait ugyanabból a »szakszervezetből«, a vámosokéból és
bűnösökéből. Az asztalnál biztosan
kérdéseket tettek föl az Úrnak, ő pedig
válaszolt nekik. Ez eszünkbe juttatja
Lukács evangéliumának 15. fejezetét,
ahol Jézus azt mondja: »Jobban örülnek majd a mennyben egy megtérő
bűnösnek, mint száz igaznak, akik
igazak maradnak.« Az ünnepi lakomáról van szó, amikor az Atyával való
találkozást, az irgalmasságot ünnepeljük.
Jézus
ugyanis
mindenkire
pazarolja irgalmasságát.”
„A harmadik mozzanat pedig a botrány.
A farizeusok látják, hogy a vámosok és
a bűnösök egy asztalhoz ültek Jézussal,
ezért így szólnak a tanítványokhoz:
»Hogyhogy a mesteretek együtt eszik a
vámosokkal és a bűnösökkel?« A botrány mindig ezzel a mondattal kezdődik: »Hogyhogy?« – jegyezte meg a
pápa. – Amikor ezt a mondatot halljátok, valami bűzlik, és mögötte ott jön a
botrány. Lényegében a tisztátalanságról
volt szó, hogy nem követték a törvényt.
Jól ismerték a tanítást, tudták, hogyan
járjanak Isten Országának útján,
mindenkinél jobban tudták, hogy kell
csinálni, de elfelejtették az első parancsot: a szeretet parancsát. Bezárkóztak
tehát az áldozathozatal ketrecébe, talán
azt gondolván: hozzunk áldozatot
Istennek, tegyünk meg mindent, amit
kell, és akkor üdvözülünk. Összefoglalva: azt hitték, hogy az üdvösség
saját magukból jön, biztosak voltak
önmagukban. Nem! Isten üdvözít
minket, Jézus Krisztus üdvözít!” –
figyelmeztetett Ferenc pápa.
„Ez az a »Hogyhogy?«, amit annyiszor
hallunk a katolikus hívek körében,
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amikor az irgalmasság cselekedeteit
látják. »Hogyhogy?« Jézus világosan
beszél, nagyon is világosan: »Menjetek,
és tanuljátok meg!« És elküldte őket,
hogy megtanulják, nem? Menjetek,
tanuljátok meg, mi az irgalmasság. Én
azt akarom, nem csak az áldozathozatalt, mert én nem azért jöttem,
hogy az igazakat hívjam, hanem a
bűnösöket – idézte Ferenc pápa. – Ha
azt akarod, hogy Jézus hívjon, ismerd
el bűnösségedet.”
Ferenc pápa arra buzdított, hogy ismerjük el bűnös mivoltunkat, nem elviekben,
hanem
konkrét
bűnökkel
kapcsolatban:
sok
bűnünk
van
mindannyiunknak. Hagyjuk, hogy
Jézus vezessen minket szeretetteljes,
irgalmas tekintetével. Ami pedig a
botrányokat illeti, leszögezte: „Nagyon
sok van a mai Egyházban is. Azt
mondják: »Ezt nem lehet, ez teljesen
egyértelmű, nem, nem… Azok bűnösök, el kell távolítani őket.« Sok szentet is üldöztek, vagy gyanakodtak rájuk.
Gondoljunk Szent Johannára, akit
máglyára küldtek, mert azt hitték, hogy
boszorkány, és elítélték. Egy szentet!
Gondoljatok Szent Terézre, akit
eretnekséggel gyanúsítottak, gondoljatok Boldog Rosminira (Antonio
Rosmini olasz pap, filozófus, egyházi
író – a Vatikáni Rádió szerkesztője).
Irgalmasságot várok, és nem áldozatot!
És az ajtó, hogy találkozzunk Jézussal,
akkor nyílik meg, ha elismerjük, milyenek vagyunk valójában.
Bűnösök. Ő pedig jön, és találkozunk.
Nagyon szép találkozni Jézussal!” –
zárta csütörtök reggeli homíliáját
Ferenc pápa.
Forrás: Vatikáni Rádió

Ke dves Testvérek!
Szabolcs atya és a képviselő testület a
nyár végén áttekintette a pénzügyi
helyzetünket, amely nem mutat kedvező számokat.
A perselypénz a kevesebb mise, valamint a szabadságok miatt arányosan
csökkent a nyári időszakban, de az
egyháziadó-befizetések száma kevés
volt, azért kérjük a kedves híveket,
hogy a sekrestyében személyesen vagy
átutalással rendezzék az elmaradásaikat
minél előbb.
A következőkben az egyházi adóval
kapcsolatban szeretnék adni egy rövid
információt.
Az egyházi adó:
Önkéntes egyházközségi hozzájárulás,
amelyet a lakóhelyünk szerinti plébánián fizetünk. A plébániaközösség
működtetése érdekében fizetett pénzbeli támogatás. Ezzel járulhatunk hozzá
épületeink felújításához, javításához és
fenntartásához, ebből kerülnek díjazásra az alkalmazottak (sekrestyés,
kántor, gondnok stb.), és ebből biztosítjuk a plébános atya megélhetését is.
Mindezek fedezésére nem kapunk
állami támogatást!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia úgy rendelkezett, hogy a hívők
önkéntes hozzájárulás útján vegyenek
részt ezen szükségletek fedezésében.
Az általános irányelv, hogy a fizetendő
adó a jövedelemmel rendelkező hívők
(tehát személyekről, és nem családokról van szó) évi nettó jövedelmének (a
ténylegesen kézhez kapott bevételnek)
0,5-1%-a legyen. Ez például azt jelenti,
hogy évi nettó 2 millió Ft (havi kb. 160
ezer Ft-os) nettó kereset esetén, az

összeg évi 10-20 ezer forint között van.
Az egyházi adó fizethető:
- a plébánián a szentmisék után a
sekrestyében,
- az egyháziadó-szedőknél (elvileg
házhoz mennek, de kevesen vannak és
bizonyos területek nincsenek ellátva),
- átutalással.
Számlatulajdonos: Klotildliget Plébánia
Számlaszám (CIB Bank): 1110140475011277-36000001
Közlemény: egyházi adó
Mivel az adószedés a település teljes
területén ma már nem biztosítható
személyesen, arra kérjük a híveket,
hogy az egyházi adót lehetőleg a plébánián fizessék be, vagy átutalással
teljesítsék.
A pénz átadása személyes befizetés
esetén átvételi elismervény ellenében,
átutalás esetén „egyházi adó” közleménnyel történjék, hogy a hozzájárulások pontosan nyomon követhetők és
könyvelhetők legyenek!
Kérjük és javasoljuk, hogy a hozzájárulásukat az év folyamán több
részletben fizessék be, hogy a kiadásokat könnyebben lehessen tervezni, ill. a
plébánia számláit pontosan tudjuk
fizetni.
Tudatos adakozóknak kell lennünk,
hiszen az Egyházunk és a közösségünk
életének óhatatlanul anyagi vonatkozásai is vannak, melyeket nekünk
magunknak kell előteremtenünk. Hála
Istennek, sokan vagyunk, és költség,
feladat is van elég.
Köszönettel:
Szabolcs atya és a Képviselő Testület
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