Miserend
Klotildliget:
Április 21-én 19 órakor a Klarissza
házban Koronkai Zoltán jezsuita atya
fog előadást tartani Ferenc pápa
megnyilatkozásainak értelmezéséről.
Szeretettel hívjuk a kedves híveket erre
az előadásra, ahol majd kérdezni is
lehet.
+++
Szombaton, 21-e lévén, a 18 órás
szentmise
után
24
óráig
az
Egyházközségi Nővérek Kápolnájába
szentségimádást tartunk hivatásokért.
+++
Április 22-én (vasárnap) délelőtt az
Etalon kiadó fog árulni a klotildligeti
templomnál.
+++
Április
22-én
(vasárnap)
egyházmegyei gyűjtés lesz a bodajki
kegyhely felújítására.
+++
Bátorítok mindenkit, hogy aki még
nem nyilatkozott az adó 1%
felajánlásáról, azt a Magyar Katolikus
Egyház javára tegye meg. Köszönjük.

április 15. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 3,13-15.17-19
1Jn 2,1-5a
Lk 24,35-48
április 19. csütörtök
április 21. szombat
április 22. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 4,8-12
1Jn 3,1-2
Jn 10,11-18

április 15. vasárnap
április 22. vasárnap

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

17 óra
17 óra

Piliscsaba:
április 15. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise
április 20. péntek
április 21. szombat
április 22. vasárnap
ünnepi szentmise

hála a Megváltás ajándékáért

XIV. évf. 15. szám

2018. április 15.

„megnyitotta elméjüket”

Pilisjászfalu:

Imaszándékunk:
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9 óra
11 óra
20 óra

9:15
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

L

ukács feltámadás elbeszélése
összeköti az első közösség
váratlan találkozásélményét a
feltámadott Jézussal és a keresztény
ősegyház küldetésének deklarálást.
Lukács írói zsenialitására vall, hogy ezt
a hosszú folyamatot tulajdonképpen
egyetlen jelentbe képes belesűríteni
anélkül, hogy elsikkadnának a részletek.
A „Békesség nektek” köszöntéssel,
amely feltehetően a héber Salom
görögösített változata és a melyet
számos kódex kiegészít egy bemutatkozó formulával: „Én vagyok, ne féljetek”, alkalmas arra is, hogy jelezze a
feltámadottat megpillantó közösség
lelki állapotát.
Nem tudják eldönteni a tanítványok,
hogy amit látnak az valóság vagy
csupán a képzeletük játéka. Jézus
viszont erre reagál, és el akarja oszlatni
a „kételyeiket”. Megtapinthatják, azonosítja a sebeit, együtt étkezik velük,
hogy meggyőzze őket, nem szellemről,
hanem valóságos emberről van szó.
Itt a történet megszakad, feltehetően
nem ilyen rövid volt a Jézussal ismerkedő közösség reakciója, de a

gyakorlott író már tudja, könyvébe csak
a következő deklarációt kell rögzíteni.
Ami ezután következik az a látottakból
levont teológiai következtetés. Jézus
halálával és feltámadásával beteljesítette a próféták által előre jövendölt
sorsot, s ezek között a szenvedést és a
feltámadást is. Eddig Jézus önértelmezése saját nyilvános működéséről a
lukácsi összegzés szerint. De mivel az
evangélista elő is akarja készíteni
másik művét, az Apostolok Cselekedeteit az olvasó számára, ezért a közösség
küldetéséről kezd beszélni Jézus. Ez a
beszéd olyan részletes, hogy méltán
tekinthetjük kifejtésének a következő
lukácsi művet. Megtérést hirdetni minden népnek, Jeruzsálemtől kezdve.
Ilyen kifejezett pogány missziós
küldetéssel másutt nem találkozhatunk.
Sőt, az elbeszélőnek arra is gondja van,
hogy elválassza egymástól a feltámadást, a menybemenetelt és a Szentlélek
eljövetelét.
Ezek a hittitkok és teológiai valóságok,
amelyek igen fontos szerepet játszanak
a minden hívő közösség és egyed életében. Nem véletlen, hogy a későbbi
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Ferenc pápa: Kérjük a húsvéti engedelmesség,
tanúságtétel és gyakorlatiasság örömét!
A húsvéti ünnepeket követően Ferenc
pápa április 12-én kezdte újra reggeli
szentmiséit a Szent Márta-ház kápolnájában. Engedelmesség, tanúságtétel,
gyakorlatiasság – e három, a húsvéti
örömből születő hozzáállásról beszélt
csütörtök reggeli homíliájában.
A húsvéti időszak ötven napja az apostolok számára az öröm ideje volt Krisz

tus feltámadása miatt. Valódi öröm volt,
amely ugyan még kétkedő és aggodalmas, még felteszi a kérdést, hogy
miként alakulnak majd a dolgok – ám
később, a Szentlélek eljövetele után az
öröm bátorrá válik. Előtte megértették
az apostolok, miért látják az Urat, de
nem értettek meg mindent; boldogok
voltak, de nem voltak képesek mindent
folytatás a 3. oldalon

folytatás az 1. oldalról

hitvallások ezeknek kimondására nagy
súlyt fektettek. Hiszem a test feltámadását, hiszem hogy Jézus a menybe
ment, hiszem a szentlélek eljövetelét.
Fontos, hogy ezekhez nem a tudás,
hanem a beleegyező és együttműködő
hit által kapcsolódunk. A kapcsolat
nem az intellektus, hanem a személy
fontos döntésének, a hit elkötelezett
döntésének a kérdése.
Az evangéliumokat sokan olvassák, az
Apostolok Cselekedeteit kevesebben.
Néhányan úgy is gondolják, az evangéliumok érdekesebbek, az Apostolok
cselekedetei unalmasabbak. Annyiban
igaz, hogy ami Isten és Jézus között
történt, azt az evangéliumban találhatjuk, ami az ember és az isteni üzenet
között történik, azt az utóbbi könyv
rögzítette.
Mivel
hangsúlyozottan
emberekről szól, emberi döntésekről az
isteni jelenséggel és üzenettel kapcsolatban, ezért ennek mechanizmusát,
gyengeségeit jól ismerjük.
Azt a tényt is ismerjük, amikor ez az
isteni történet itt megszakad. Amikor
bennünk nincs folytatása. Az egyházban a hívő megértés és elkötelezettség
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szintje nehezen mérhető. Intézményesen ugyan némileg követhető a hívek
aktivizálásában, illetve a megszentelt
intézményekhez való kapcsolódásban.
Akik szolgálatokat vállalnak az egyházban, akik a papságra és a szerzetességre elkötelezik magukat, azoknál
gyanítható, nem csak megértették az
evangéliumot, hanem személyesen
érdekeltek a folytatásában. De egyetlen
megszentelt státus, szerzetesi fogadalom, vagy papszentelés nem 100 %-os
garancia a magas szintű elkötelezettségre. De az egyén és a közösség
elkötelezettségének szintjére és erejére
következtethetünk a gyümölcsökből.
Ahol kultúrává szelídül a kereszténység,
ott csak szokás lesz belőle és művészeti
produktum. A szentek szobrai, a kövek
és a fa beszél, néha helyettünk is, de
csak annak képes megszólalni, akinek
személyes köze van ehhez az életformához, az aktív keresztény élethez.
Akiknek megnyílt az elméjük, megértik,
hogy Jézus története nem csak szép,
nem csak értelme van, hanem engem is
hasonló tettekre szólít.
forrás: Virtuális Plébánia

megérteni. A Szentlélek segített nekik,
hogy mindent megértsenek – hangsúlyozta a pápa homíliájában.
Majd így tanított: A főpapok megtiltották az apostoloknak, hogy hirdessék
Jézust, a börtönből való csodálatos
kiszabadulásuk után mégis visszatértek
a templomba tanítani. Az apostolok
cselekedeteiből
vett
olvasmány
(ApCsel 5,27–33) elmeséli, hogy a
főtanács elé viszik az apostolokat, ahol
a főpap emlékezteti őket a tilalomra,
hogy Jézus nevében tanítsanak.
„Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek” – válaszolja
Péter. Az engedelmesség szó visszatér
a mai (április 12-i – a szerk.) evangéliumban is (Jn 3,31–36).
Ferenc pápa kiemelte, az apostolok
életét
engedelmesség
jellemezte,
melyet a Szentlélektől kaptak. Engedelmesség, hogy kövessék Jézus útját, aki
a végsőkig engedelmes volt, mint az
Olajfák hegyén. Az engedelmesség
abban áll, hogy Isten akaratát tesszük
meg. Az engedelmesség az az út, amelyet a Fiú nyitott meg számunkra. A
keresztény ember engedelmeskedik
Istennek.
A papok, akik irányítani akartak,
mindent szabályoztak, akár megvesztegetéssel: a kenőpénz egészen a Szent
Sírig elért – jegyezte meg Ferenc
pápa. – A világ így akarja megoldani a
dolgokat, világiasan. Az első a pénz,
amelynek az ura az ördög. Jézus maga
mondja, hogy nem lehet két urat
szolgálni.
Az apostolok második jellemzője a
tanúságtétel. A keresztény tanúságtétel
zavaró – állapította meg a Szentatya. –
A keresztény tanúságtétel nem ismeri a

kompromisszumot; ellenben ismeri a
türelmet, amellyel elkíséri azokat az
embereket, akik nem osztoznak a mi
gondolkodásunkban, hitünkben. Tolerál, elkísér, de sosem adja el az igazságot. Az első az engedelmesség, a
második a tanúságtétel, ami zavaró.
Gondoljunk csak az üldöztetésre,
amely a kezdetektől mostanáig tart...
Gondoljunk az üldözött keresztényekre
Afrikában, a Közel-Keleten... Ma
többen vannak, mint az első időkben.
Börtönbe vetik őket, elvágják a torkukat, felakasztják őket Jézus megvallásáért. A végsőkig menő tanúságtételről
van szó – mutatott rá a pápa.
Az
apostolok
gyakorlatiasságáról
szólva pedig kiemelte: Ők konkrét
dolgokról beszéltek. Ahogy látták és
megérintették Jézust, úgy mi is megérintettük Jézust életünkben. A bűnök,
a kompromisszumok, a félelem azonban sokszor elfeledtetik velünk ezt az
első találkozást, amely megváltoztatta
életünket. Emlékké válik. Meggyengült
keresztényekké válunk ezáltal, felszínes keresztényekké. Mindig kérjük a
Szentlélektől a gyakorlatiasság kegyelmét! Jézus belépett az életembe a
szívemen keresztül. A Lélek átjárt
engem, aztán talán elfelejtettem; de
kérjük az első találkozás emlékének
kegyelmét!
Itt van az idő, hogy kérjük a húsvéti
örömet! Kérjük egymásnak azt az örömet, amely a Szentlélektől jön, amely a
Szentlelket adja: a húsvéti engedelmesség, a húsvéti tanúságtétel és a húsvéti
gyakorlatiasság örömét! – buzdított
csütörtök reggeli homíliája végén
Ferenc pápa a Szent Márta-ház
kápolnájában.
forrás: Vatikáni Rádió
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