November 1-jén Mindenszenteket
köszöntjük, ami parancsolt ünnep, ezért
a miserend a következőképpen alakul:
11 órakor a csabai templomban, 17
órakor Pilisjászfalun, 18 órakor a ligeti
templomban lesznek a szentmisék.
15 órakor a temetőben fogunk imádkozni halottainkért, a 18 órás ligeti
szentmise után pedig a kriptában. Ezen
a napon teljes búcsú nyerhető.
November 2-án Halottak napja lesz,
ezen a napon is nyerhető teljes búcsú.
November 4-én 18 órakor a
pilisjászfalui kápolnában zenés est és
beszélgetés lesz a KözösÉg együttessel.
A téglajegyekkel a kápolnaépítés befejező munkálatait tudjuk támogatni.
November 11-én, szombat 19 órától
tartjuk a klotildligeti egyházközség
bálját a Páduai iskolában, amelyre
minden keresztény testvérünket szeretettel hívjuk. A bál batyusbál, ami az
ennivalót illeti, az élőzenét és az italokat pedig 2500 Ft-os belépővel biztosítjuk.
A szombat esti klotildligeti szentmiséket követően újból van zsolozsma.
Hétfőtől péntekig Szabolcs atya nincs
Piliscsabán, mivel a páduai felsősökkel
Rómában lesz. A szentmisék és
fogadóórák helyettesek segítségével
lesznek megtartva.

Miserend
Klotildliget:
október 29. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Kiv 22,20-26
1Tessz 1,5c-10
Mt 22,34-40
november 1. szerda
november 2. csütörtök
november 4. szombat
november 5. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Mal 1,14b-2,2b.8-10
1Tessz 2,7b-9.13
Mt 23,1-12

november 1. szerda
november 5. vasárnap

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

17 óra
17 óra

Piliscsaba:
október 22. vasárnap
ünnepi szentmise
november 1. szerda
november 3. péntek
november 4. szombat
november 5. vasárnap
ünnepi szentmise

személyes megtérésünkért

XIII. évf. 35. szám

2017. október 29.

Október 18-án és 19-én Budapesten tartották a kelet-közép európai püspökök
találkozóját, amelynek záróközleménye az alábbiakban olvasható.

Pilisjászfalu:

Imaszándékunk:
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

Kelet-közép európai püspökök
budapesti találkozójának záróközleménye

A

cseh, a horvát, a lengyel, a
szlovák és a magyar püspöki
konferencia
Budapesten
egybegyűlt képviselői, miután látogatást tettünk Visegrád történelmi városában, ahol népeink vezetői a középkor
óta több alkalommal is találkoztak, és
miután imádkoztunk az Esztergomi
Bazilikában Szent Adalbertnek, Prága
vértanú püspökének, közös védőszentünknek oltára előtt, megbeszéléseket folytattunk azokról a kihívásokról,
amelyekkel helyi egyházainknak ma
szembe kell nézniük.
Szeretettel tesszük magunkévá
Ferenc pápa vágyát, hogy dolgozzunk
„megújult és bátor lendületért e szeretett földrész”, Európa számára. Örömmel csatlakozunk az Európai Püspöki
Konferenciák Tanácsához (CCEE) és
megállapítjuk, hogy „az Egyház szereti
Európát és hisz a jövőjében: Európa
nem csak föld, hanem szellemi feladat.” (CCEE minszki plenáris

ülésének záró üzenete, 2017. szeptember 28-október 1.)
Az európai identitás a földrajzi
tényezőkön túl, főleg kulturális azonosság. Ennek a kultúrának az egyik
legnagyobb inspiráló ereje volt és
maradt – az elvilágiasodás ellenére is –
a keresztény vallás. Az európai identitás jellemző vonása számos olyan nép
és nemzet jelenléte, amelyeknek van
saját nyelvük, saját kultúrájuk, saját
történelmi tapasztalatuk, saját zsenialitásuk az egyéni és közösségi élet
kihívásaival való szembenézéshez.
Ebben a sokszínűségben a teremtés
gazdagságát ismerjük fel, Isten ajándékát, amelyet meg kell őriznünk, védenünk kell, ki kell bontakoztatnunk és
egyre inkább gyümölcsözővé kell tennünk az egész emberiség javára. A
nemzeti hovatartozás nem lehet ok
ellenséges magatartásra, mások lebecsülésére, hanem inkább segítséget
jelent a többi nép és a többi kultúra
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megértéséhez és tiszteletben tartásához.
Európa a népek valódi családja kell
hogy legyen, melynek tagjai megbecsülik egymást, ismerik egymást és
igyekeznek fáradozni a közös értékekért. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy
Európa népei jobban megismerjék
egymást, hogy megérthessék, tisztelhessék,
kölcsönösen
szerethessék
egymást és átérezzék, hogy egy család
tagjai. Az információs technológia
nagyon sok lehetőséget nyithat meg
egymás kölcsönös megismerésére.
Imádkozunk és dolgozunk:
- egy olyan Európáért, amely
tiszteli az emberi életet a fogantatástól a természetes halálig és befogadó
a családok iránt;
- egy olyan Európáért, amely
tiszteletben tartja az egyéni és közösségi vallásszabadságot, amely megilleti a személyt saját méltósága
alapján;
- egy olyan Európáért, amely
elismeri a népeknek azt a lehetőségét
is, hogy méltó módon tiszteljék azokat a vallásokat, amelyek leginkább

hozzájárultak kultúrájuk és identitásuk alakulásához.
Nyitott tekintettel magát Krisztust
fedezzük fel és látjuk minden emberben, különösen a szegényekben, a
szenvedőkben, a hajléktalanokban és
azokban, akiket háború sújt és el kell
hagyniuk hazájukat. Ezért szorgalmazzuk, hogy püspöki konferenciáink
konkrét módon segítsék a Közel-Keleten élő menekülteket, akik várják, hogy
visszatérhessenek falvaikba és városaikba. Különösen is szolidárisak
vagyunk azok iránt, akik keresztény
vallásuk miatt szenvednek erőszakot és
üldöztetést. Az ő tanúságtételük és
hűségük lelki megerősítést jelent országaink keresztényei számára is.
A náci és a kommunista időszak
vértanúi, akiket országainkban öltek
meg, a megbocsátást, az irgalmasságot
és a lelki kiengesztelődést tanítják
számunkra. Az ő közbenjárásukat
kérjük a békéért, a kiengesztelődésért
és az emberiség családjának valódi
fejlődéséért.
MKPK Titkársága

Teremtésvédelmi kalendárium – Október heve
A napfényes októberi délután sárguló,
csendes órái, amelyekkel oly sok napon
megajándékozott minket az idei október, azt sugallták, hogy nincs semmi
baj. Nyugodtan készülődik a természet
a télre. Hajlamosak vagyunk ilyenkor
mi is hátradőlni, szemlélődni, nem a
gondokkal bajlódni, hiszen olyan
nyugodt, szelíden pasztellszínes a táj
körülöttünk, lágyan ringatnak a kései
napsugarak. És igen, talán túl sok a
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temérdek információ, rossz hír a
természetrombolásról, a klímaváltozásról, a vizeink szennyezettségéről, a
rossz levegőről, hogy már ezek sem
nyugtalanítóbbak, mint a közlekedési
hírek.
Sokakban merülhet fel e rossz hírek
hallatán: „Mégis kinek higgyek: a
híreknek vagy a saját szememnek?!”
Legtöbben az utóbbit választják, elgondolkozva ugyan gyermekeik lehetséges

jövőjén – „hogy talán mégis csak
kellene valamit tenni” környezetünk
pusztulása ellen. De gyorsan elhessegeti borús gondolatainkat egy magabiztosan mosolygós mosóporhirdetés
vagy a legvadabb kalandokat ígérő
legújabb gépkocsireklám. Talán már
mindegyikben ott van egy-egy szócska,
hogy „új és környezetbarát”, ezzel is
megnyugtatván mindenkit, hogy a
cégek gondoskodnak a tiszta jövőről is.
Ilyenkor megnyugtatónak tűnik minden,
a ködös reggelek, a halvány, de még
melegítő napsugár, a sokszínű, szunynyadni készülő természet. Nem
érzékeljük a veszélyt, hiszen a természet közvetlenül nem jelez, szépnek,
kiszámíthatónak tűnik minden. Pedig
tudjuk, hogy nem lineáris a világ, a
komplex rendszerek – mint amiben
élünk – sajátja a hirtelen változás, a
visszacsatolások sora új helyzetet, a
jelenlegi társadalomra nézve életveszélyes változásokat hozhat. Jól ismert
tudományos tény, hogy léteznek az
úgynevezett légköri planetáris rendszer
jellegzetességeivel összefüggő kvázi
küszöbértékek, fordulópontok, az egyik
legismertebb globális környezeti probléma, az emberi tevékenység által
okozott éghajlatváltozás esetében is. A
küszöbértékek becslést adnak a természet tűrőképességére. Azt is tudjuk,
hogy a tűrőképességet meghaladó esetben a különböző természeti alrendszerek (légkör, víz, bioszféra stb.) közötti
kapcsolatok sok esetben kiszámíthatatlan következményekkel járhatnak.
Ugyanakkor általában még a nagy
globális hatótényezők arányos hatásait
sem ismerjük pontosan, ezért meglepő
és hirtelen káros következményekkel is

számolni kell, minél közelebb érünk
egy-egy küszöbérték tartományához,
minél jobban megközelítjük a tűrőképesség határát. Jobb, ha szem előtt
tartjuk, hogy ebben a bizonyos „határsávban” mozgunk.
Úgy gondolhatjuk, hogy idén októberben tulajdonképpen nem történt semmi.
Az ugyan igaz, hogy az eddig tizenkét,
egymást követő olyan nagy erősségű
hurrikán, mint amely szeptemberben és
októberben pusztított Amerika partjainál, rendkívüli sorozat. A brit partokat,
leginkább Írországot elérő Ophelia
nevű forgószél pedig a legerősebb volt,
amely valaha elérte a szigeteket. A
hurrikánszezon novemberben is tart,
tehát még nincs vége a szokatlan
sorozatnak. Dél-Európában ugyanakkor
rendkívüli meleget hozott az október.
Magyarországon is dőltek a napi
melegrekordok. Az október havi
középhőmérséklet 2-3 Celsius-fokkal
magasabb lehet, mint az átlagos.
Kaliforniában a forróság és szárazság
az egyik leghíresebb bortermelő vidéket, Sonomát is veszélyeztette. A környéken több mint nyolcvanezer hektár
vált a tűz martalékává. A miheztartás
végett megjegyzendő, hogy Magyarországon jelenleg alig több mint
hatvanezer hektáron termelünk szőlőt.
Az újabb hírek mára már elfeledtették
az előbbiek fontosságát, ezért kell
figyelmeztetnünk, felráznunk egymást.
Én is ezt teszem Szent II. János Pál
pápa 1990-es béke világnapi üzenetéből idézve: „… a modern társadalom
nem lesz képes megoldást találni az
ökológiai válságra, hacsak komolyan át
nem gondolja egész életformáját”.
Nemes Csaba (Magyar Kurír)
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