Miserend
Klotildliget:
Április 5-én, elsőcsütörtök lévén,
20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában
szentségimádást tartunk.
Április 6-án, elsőpénteken, 18-22
óráig a klotildligeti templomban
csöndes szentségimádás és gyónási,
beszélgetési lehetőség lesz. A gyónás
helyszíne innentől kezdve ezeken az
alkalmakon a sekrestye lesz, amit a
plébánia felől közelítsünk meg.
Április 7-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.
Örömmel értesítünk Titeket, hogy
előző
vasárnap
Piliscsabán
és
Pilisjászfalun a hétvégi 7 mise keretében 253-an végeztek lelki örökbefogadást. Kérjük Isten kegyelmét, hogy 9
hónapon keresztül tudják kísérni az
örökbefogadott magzataikat. Lelki
örökbefogadásra az évenkénti alkalmon
túl lesz még lehetőség, erről majd a
későbbiekben adunk tájékoztatást.

április 1. Húsvétvasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 10,34a.37-43
Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8
Jn 20,1-9
április 2. Húsvéthétfő
április 5. csütörtök
április 7. szombat
április 8. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 4,32-35
1Jn 5,1-6
Jn 20,19-31

április 1. vasárnap
április 8. vasárnap

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

17 óra
17 óra

Piliscsaba:
április 1. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
április 2. Húsvéthétfő
április 6. péntek
április 7. szombat
április 8. vasárnap
ünnepi szentmise

hála a Megváltás ajándékáért

XIV. évf. 13. szám

2018. április 1.

A nyitott sír tanúsága

Pilisjászfalu:

Imaszándékunk:
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

A

követ a sírtól elhengerítve
találták. Nem azért volt így,
hogy a föltámadt Jézus ki
tudjon jönni a sírból, hiszen később
zárt ajtókon át jelenik meg valóságos,
szent, megdicsőült testében, hanem
azért, hogy én bemehessek oda, és
igencsak elámulhassak, mint Péter, és
meglepődhessek, mint az asszonyok a
mindenható Isten művén.
Csak számomra létezik elhengeríthetetlen nehéz kő, mely örökre elzárni
látszik mindazt, amiben reménykedtem.
Isten számára nem létezik sírkő, és
nincs lehetetlen. Ő teremtő Isten, aki a
nemlétezésből hozta elő szeretetével a
mindenséget. Nagyobb tett a teremtés,
melynek „eredményét” látom, tapintom,
érzem, mint a halott test örök dicsőségre való föltámasztása.
Nagy műveinek csak eredményét láthatom, őt magát cselekvése közben soha.
Az egész teremtett világ egyetlen
nyitott húsvéti sír, benne a sírkövön
hagyott leplek nyoma, és a belé áradó
világosság. A sejtek és atomok világa
csupa Húsvét hajnali nyitott sír, mely
megdöbbenést, megrendülést, örömteli

félelmet kelt, megannyi elhengerített
kő, mely betekintést enged Isten
hatalmának misztériumába.
Jézus nem áll elém mindjárt föltámadt
testének dicsőségében, hanem – mint a
jegyes kedvesének – finom, gyöngéd
jeleket ad: csak nekem, az embernek
szóló jeleket, hogy keressem őt a
hajnali harmatban, míg a mit sem sejtő,
halálra szánt régi világ alszik. Jeleket
ad, hogy lassan derengeni kezdjen a hit
világossága az értelmemben, a halhatatlan reménység hajnalpírja a szívemben.
„A követ a sírtól elhengerítve találták.”
Azt a követ, mely életem delén elzárja
reményeim útját, nem tudom elhengeríteni. Azt a követ, mely lassan és
feltartóztathatatlanul rácsúszik életem
horizontjára, nincs erőm elmozdítani.
Lassan élve leszek eltemetve? Tudhatom világos tudással, hogy a halál vár
rám, és annak előhírnökei: a gyengülés,
lehetőségeim beszűkülése, elhagyatottság és megoszthatatlan magány, s végül
a biológiai széthullás.
Ha azonban Jézussal zárkózom életem
sírjába, ha vele temetkezem el, akkor
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életem földbe hulló magként elhal, de
új életre támad. Neki növekednie kell,
nekem kisebbednem. Így még ebben az
életben megtapasztalom föltámadása
erejét, Isten hatalmának csodáját. A kő,
mely már-már teljesen bezárt a halál
kozmikus, süket csöndjébe, most
mintha fokozatosan elhengerülne. Újra
látom a világot sírkamrámból, de már
nem a régit, hanem az új teremtést,
amelyben Jézus az én Istenem, minden
a mindenben.
Eltemetkezni vele, hogy föltámadjak
vele: nem halálom pillanatában esedékes feladat, hanem mindennapi

teendőm. Rábízom a kő elhengerítését.
Rá és angyalaira...
A Húsvét hajnali üres sír, az első
beáradó napsugarakban felragyogó
leplek az igazi reménységet adó üzenet.
A Szent Szűz méhéből lépett így e
világba, ahogy most a földanya
méhéből Isten dicsőségének világába
indult. Milyen hasonló a sírbarlang a
betlehemi barlanghoz! Ott is jelen
vannak az angyalok, és nagy örömet
hirdetnek nekünk: „Miért keresitek az
élőt a holtak között? Nincs itt,
föltámadt.”
Barsi Balázs: Húsvéti stációk

Sírkő és leplek
A szentírástudósok is meg vannak arról
győződve, hogy az evangéliumi
feltámadás-események
leírásában
szemtanúk
visszaemlékezéséről,
tapasztalatáról van szó. A sírt elzáró kő
elmozdításához
legalább
négy
megtermett férfi kellett volna. A
tolvajok nem hagyták volna ott a
lepleket.
Vagy
legalábbis
nem
összehajtogatva. Egyáltalán kinek állt
volna érdekében?… A főtanácsnak
Jézus élve kellett, s mert „nem bírtak
vele”, kimondatták rá a halálos ítéletet – koholt vádakkal –, miután pedig a
kereszten meghalt, a dolgot elintézettnek vélték. A katonák is jó pénzt
kaptak a sírőrzésért.
A hét első napján felgyorsulnak az
események. Mária Magdolnát a szeretet
hajtja a sírhoz. Holtában is gondját
viselné Mesterének. A legnagyobb
akadály azonban elhárult: valaki
elmozdította a követ. Döbbenete és
meglepetése mégsem hozza annyira
zavarba, hogy ne tudná, ilyenkor mit
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kell tennie. Már nem balzsamozni akar,
hanem női ráérzéssel azonnal az
apostolokhoz siet, hogy megossza,
továbbadja a hírt. Péter és János pedig
nem asszonyi szóbeszédnek veszik a
tényt, hanem a sírhoz futnak. Rablásnak nyoma sincs. Az üres sír, a gyolcsleplek láttán megszületik bennük a hit:
Jézus valóban az, akinek mondta magát.
Isten Fia, aki legyőzte a halált!
Képesek vagyunk-e olvasni a jelekből?
Azóta nemzedékek adják tovább
egymásnak a feltámadás jó hírét, és a
pünkösdi
Lélek-áradástól
kezdve
minden eukarisztia erről szól. Ettől
ünnep a vasárnap. Krisztus él, velünk
van. A megszületett egyháznak is ez a
legfontosabb feladata: hirdetni minden
lehetséges kommunikációs csatornán
keresztül: Krisztus titka életünk kiteljesedése.
Találkozni a feltámadottal bárkinek
lehetséges: az apostolok közösségében,
az istentisztelet drámájában, az imádság vagy a felebaráti szeretet ölelésé

ben. De talán akkor válik igazán
személyes tapasztalattá bennünk, ha
levetkőztük önhittségünket és hitetlenségünket, amikor már nem menekülünk
tévhitekbe és illúziókba, amikor
tékozló fiúkként megjártuk a szenvedés
és bűnök poklát, vagy egy súlyos
betegség a halál kapujában kijózanított,
és megtapasztaltuk végső szegénységünket. Amikor semmink nem
maradt, csak a feltámadt Jézusba
kapaszkodó hitünk, reményünk és
szeretetünk.
Az sem véletlen, hogy Krisztus Urunk
a tavasz megújuló, kirobbanó életlüktetését választotta feltámadása „időpontjának”. Isten titokzatos terveiben
ez is üzenet! Számunkra az igazi tavasz
Krisztus feltámadása. A természet
újraéledése, a rügyek kipattanása, a
kiscsibe tojástörő életereje, a réten
ugrándozó bárány, a szapora tapsifüles
kedves szimbóluma is a gondviselés
csodálatos „dramaturgiájához” tartoznak. Mégiscsak halvány jelek ahhoz

képest, amit Isten ad nekünk a feltámadt Jézusban. Húsvét újdonságához
és mindig időszerű üzenetéhez viszonyítva eltörpül a hírcsatornák helyszíni
riportjainak szenzációja, lám minden
csoda három napig tart, minden hírügynökség óránként cseréli a friss
híreket. Krisztus feltámadása ezzel
szemben örökérvényű és elévülhetetlen.
Örök sorsunkat, életünk igazi értelmét,
minden sorskérdés valódi nyitját tárja
elénk.
Ehhez viszont el kell végeznünk a
„gyászmunkát”, mint Mária Magdolna,
figyelni a jelekre, mint Péter és János.
A szívünkkel kell gondolkoznunk,
hogy túlélhessük halálunkat. Húsvét
viszonylagossá teszi a földi árnyékvilágot. Ablakán átszűrődik az örökkévalóság fénye, katarzissá szépül a
szenvedés, megtörik a halál uralma.
Hiába ölték meg a bárányt, a Lélekkel
nem lehet bírni. A szeretet örök és
megölhetetlen.
forrás: peterpater.com

Húsvéti Óda
Jertek, igyunk azon új folyamból!
Nem kiaszott sivatag „csuda kútja”:
életadó Forrás ez! örökre csobog-foly:
Úrnak a sírjából fakad, itt ránk jutva.
Mind a világra világít a fénye.
Föld ragyog és ami föld alatt van!
Mind a Teremtés ünnepel égi fénybe’
Támada Krisztus föl, ki teremté hajdan!
Tegnapon én Veled élni szűntem.
Újra kelőn Veled él, ki meghal!
Tegnap együtt: a Sírodba dűltem.
Most egekig magasítsz magaddal!
Damaszkuszi Szent János
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