ahol felszínesség uralkodik, ott valódi
kérdéseket tegyünk fel;
ahol előítélet van, ott keltsünk bizalmat;
ahol agresszív a légkör, oda egymás
iránti tiszteletet vigyünk;
ahol a hamisság az úr, oda az igazságot.
Ámen.
Ferenc
forrás: katolikus.hu

Május 13-án Pilisjászfalun a 17 órás
szentmise után tartjuk a keresztúttal
egybekötött keresztszentelést a Somlyó-hegyen.
+++
Május 15-én 16:30-kor a Nagyboldogasszony ház kápolnájában tartjuk a
Prohászka Imaszövetség tavaszi imaóráját, amelynek keretében hivatásokért
imádkozunk.
+++
Május 18-án 19:30-tól a klotildligeti
templomban énekes-gitáros szentségimádást tartunk. Az imaest mottója:
„Legyetek tűzes lelkületűek: az Úrnak
szolgáltok!”
+++
Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap
lesz Székesfehérváron a Bregyó
Szabadidő Központban. A változatos
programok 10 órától 16 óráig tartanak,
amelyekre szeretettel hívják az egyházmegye híveit.

Miserend
Klotildliget:
május 13. vasárnap
ünnepi mise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 1,1-11
Ef 1,17-23 vagy Ef 4,1-13
Mk 16,15-20
május 17. csütörtök
18 óra
május 19. szombat
18 óra
május 20. vasárnap
ünnepi mise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 2,1-11
1Kor 12,3b-7.12-13 v. Gal 5,16-25
Jn 20,19-23 v. Jn 15,26-27;16,12-15
Pilisjászfalu:
május 13. vasárnap
május 20. vasárnap
Piliscsaba:
május 13. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
május 18. péntek
május 19. szombat
május 20. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:

hála a Megváltás ajándékáért
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17 óra
17 óra

9 óra
11 óra
17 óra
17 óra
9:15
11 óra

XIV. évf. 19. szám

2018. május 13.

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!

M

agunkra ismerünk ebben a
történetben? Ebben az ígéretben? Mérget ugyan naponta
iszunk – és eszünk, hála az élelmiszeriparnak – de állíthatjuk-e, hogy nem árt
nekünk? Meggyógyulnak-e, akikre
„rátesszük a kezünket”, vagy inkább
kerüljük a közvetlen kapcsolatot,
nehogy kiderüljön a turpisság? A
turpisság az, hogy magunk is kételkedünk, hogy ezek a jelek kísérhetnének
ma is minket. Némely karizmatikus, és
némely szekta – bocsánat, hogy egyszerre említem őket, de csak ebből a
szempontból teszem – még hinni látszik ilyen csodákban. Egyébként jobb
esetben úgy tekintjük azokat, hogy „ma
már nem aktuálisnak”, rosszabb esetben – akár teológiai traktátumokban
is – apologetikus elbeszéléseknek,
melyekkel az első közösségek egymást
bátorították. A doktorok céhével sem
akarunk konfliktusba kerülni, és a
gyógyítást átengedjük a szakembereknek. Az ördögűzés pedig végképp a
szuperspecialisták kenyere – de inkább
hollywoodi filmekben fordul elő, mint

sem az egyházi gyakorlatban, pedig,
ugye, ránk férne? Hol vannak tehát a
jelek? S mi lenne, ha új nyelveken
beszélnénk? Az csak nem olyan ördöngös? Mi akadályoz meg bennünket,
hogy a mai ember nyelvén beszéljünk?
Hogy ne zárkózzunk be egy ezoterikus,
csak bennfenteseknek szánt vallási
nyelvezet bástyái mögé, melynek nemértése leleplez minden kívülállót?
Pedig sokan állnak kint. Van, aki kivonult, mert nem értett bennünket. Van,
aki be se ment, mert sejtette, semmit
sem fog érteni. Ez a mi felelősségünk.
Tanítónk velünk lesz munkánkban,
igazolni fog minket. És ehhez még
viperákon és skorpiókon se kell
járnunk – hacsak a média skorpióira
nem gondolunk – elég az emberek közé
vegyülnünk, ott megszólítani őket, ahol
elérhetők: a stadionokban és a vásárcsarnokban, az imbiszben és a moziban,
a teniszklubban és a buszmegállóban … hisz az evangélium is arról
beszél, hogy „ők meg elmenetek, s
mindenütt hirdették az örömhírt”.
Kiss Ulrich SJ
forrás: Virtuális Plébánia

„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője
Megjelenik: minden vasárnap
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
Internet: www.piliscsabatemplom.hu

Plébános: Szilágyi Szabolcs
 (30) 611-1296
px.sacerdos@gmail.com

e-mail: klotildliget@freemail.hu

Az álhírek és a békét szolgáló
újságírás
Ferenc pápa üzenetének befejező része

3. „Az igazság szabaddá tesz benneteket” (Jn 8,32)
A félrevezető nyelvezettel való folytonos érintkezés ugyanis elhomályosítja
az ember belső világát. Dosztojevszkij
írt ezzel kapcsolatban egy figyelemreméltó megfigyelést: „Aki önmagának
hazudik, és a tulajdon hazugságát hallgatja, odáig jut, hogy nem fedez fel
semmilyen igazságot se magában, se
maga körül, így aztán tiszteletlenségbe
süllyed mind magával, mind másokkal
szemben. Ha meg nem tisztel senkit,
szeretni sem tud többé, azért pedig,
hogy szeretet hiányában is elfoglalja
magát és szórakozzék, átengedi magát
szenvedélyeknek, a durva élvezeteknek,
mígnem teljesen elállatiasodik bűneiben, és mindez attól van, hogy
szüntelenül hazudik az embereknek is,
magának is.” (Karamazov testvérek,
II,2).
Akkor hát hogyan védekezhetünk ez
ellen? A hamisság vírusa elleni
leghatékonyabb védelem, ha engedjük
az igazságnak, hogy megtisztítson
bennünket. A keresztény világlátás
szerint az igazság nem csupán egy
fogalmi valóság, ami a dolgokról alkotott ítéletünket meghatározza, és igazként vagy hamisként sorolja be őket.
Az igazság nem csupán abban áll, hogy
világosságra hoz homályos dolgokat,
„felfedi a valóságot”, amire a régi
görög kifejezés, az aletheia utal (ennek
eredete az a-lethès, vagyis a „nem
elrejtett”). Az igazságnak az élet
egészéhez köze van. A Bibliában
egybekapcsolódik a támogatással, a
szilárdsággal, a bizalommal, amint ezt
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a szó gyöke, az ’aman is sugallja,
amelyből liturgikus szavunk, az Amen
is származik. Az az igazság, amire
támaszkodhatunk, hogy el ne essünk.
Ebben az értelemben az egyetlen valóban megbízható és bizalmat érdemlő
támaszunk, amelyre számíthatunk,
amely „igaz”, maga az élő Isten. Ezért
mondja Jézus: „Én vagyok az igazság”
(Jn 14,6). Az ember akkor fedezi fel az
igazságot mindig újra, amikor megtapasztalja önmagában annak hűségét
és megbízhatóságát, aki szereti őt.
Egyedül ez teszi szabaddá az embert:
„Az igazság szabaddá tesz benneteket”
(Jn 8,32).
Megszabadulni a hamisságtól és
keresni a kapcsolatot: ez az a két összetevő, amely nem hiányozhat ahhoz,
hogy szavaink és tetteink igazak,
hitelesek és megbízhatóak legyenek.
Ahhoz, hogy az igazságról ítéletet
tudjunk alkotni, azt kell mérlegre
tennünk, hogy mi az, ami segíti a
közösséget és előmozdítja a jót és ezzel
szemben mi az, ami elszigetel, megoszt
és ellentétet szül. Az igazságot valójában nem lehet úgy birtokba venni,
hogyha rajtunk kívül álló, személytelen
dologként ránk kényszerítik, hanem
csak úgy, ha az emberek közötti szabad
kapcsolatban, egymás kölcsönös meghallgatásában ölt testet. Ezen túl az
igazságot soha nem szűnhetünk meg
keresni, mivel valami hamisság mindig
beférkőzhet abba is, amikor igaz dolgokat mondunk. Hibátlan érvelést lehet
építeni tagadhatatlan tényekre, ám ha
ezt arra használják, hogy valakit ennek
segítségével bántsanak és lejárassanak
mások előtt, bármilyen igaz is, nem
lakik benne az igazság. A kimondott
szavak igazságát a gyümölcsökön

tudjuk lemérni: veszekedés, megosztottság, beletörődés támad belőlük,
vagy pedig tudatos és érett utánagondolást, építő párbeszédet, termékeny
munkát eredményeznek.
4. A valódi hír: a béke
A hamisság elleni legjobb ellenszert
nem stratégia, hanem a személyek
jelentik, olyan emberek, akik lemondanak a vágyról, készek meghallgatni
másokat és az őszinte párbeszéd fáradságán keresztül segítik elő az igazság
előtérbe kerülését. Olyan emberek,
akiket vonz a jó és felelősen bánnak a
nyelvvel. Ha a félretájékoztatás
útvesztőjéből kivezető út a felelősség
útja, különösen nagy jelentősége van
azoknak a
személyeknek,
akik
munkájuknál fogva felelősséget viselnek a tájékoztatás terén: az újságírók, a
hírek őrei. A mai világban az újságírás
ez nem csupán egy a foglalkozások
közül, hanem valóságos küldetés. Az
újságíróknak a hírek áradata és a
szenzációk örvénylése közepette az a
feladatuk, hogy a hírekben nem az a
legfontosabb, hogy minél gyorsabban
juttassák el az olvasóhoz és minél
nagyobb olvasottságra tegyenek szert –
a legfontosabb az emberi személy. Aki
informál, az formál, alakít, és emberi
személyek életével bánik. Ezért a források megbízhatósága és a közlés hiteles
volta valóban olyan folyamat, amely
hozzájárul a közjó fejlődéséhez, képes
bizalmat szülni és megnyithatja a
közösség és a béke útjait.
Szeretnék ezért felhívni mindenkit,
hogy segítsék elő a békét szolgáló
újságírást, s ezalatt a kifejezés alatt
nem a „mindent feljavító” újságírást
értem, amely tagadná a súlyos problémák létezését és megédesítene mindent

hírt. Éppen ellenkezőleg, olyan újságírást értek alatta, amely nem kendőz el
semmit, szembeszáll a hamissággal, a
nagyhatású szlogenekkel és látványos
nyilatkozatokkal – olyan újságírást,
amelyet személyek végeznek személyek számára, szolgálatként, mindenkinek, főként azoknak – és a világban ők
vannak többen –, akiknek nem hallatszik a hangja. Olyan újságírást értek
alatta, amely nem „felégeti” a híreket,
hanem utánajár a konfliktusok valódi
okainak, hogy meg lehessen érteni azok
gyökerét, és túl lehessen lépni rajtuk
jószándékú folyamatok elindításával.
Olyan újságírásra van szükség, amely
alternatív megoldásokat kínál a szenzáció tovaterjedésével és a verbális
erőszakkal szemben.
Ezért, egy ferences imádságból kiindulva, most így fordulhatunk ahhoz,
aki maga az Igazság:
Uram, tégy minket békéd eszközévé.
Engedd, hogy felismerjük a rosszat,
amely beférkőzik a kommunikációba
és nem szolgálja a közösséget.
Tégy minket képessé rá, hogy ítéleteinkben ne legyen méreg.
Engedd, hogy úgy beszéljünk a többi
emberről, mint testvéreinkről.
Te hűséges és bizalomra méltó vagy;
add, hogy a szavaink a világ javát
szolgáló magvak lehessenek:
ahol zaj van, ott hallgassuk meg a
másik embert;
ahol zavar uralkodik, oda egyetértést
vigyünk;
ahol kétértelmű a helyzet, oda
világosságot;
ahol kizárnak embereket, oda az
osztozás szellemét;
ahol a szenzációkat hajszolják, oda
hadd vigyünk józanságot;
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