gessünk lélekben az Úrral, aki – ha
hagyjuk – életünk legnagyobb gazdagsága lehet.
Németh Béla
Június 1-jén, elsőpéntek lévén, 18-22
óráig a klotildligeti templomban csöndes szentségimádás és gyónási, beszélgetési lehetőség lesz.
Június 2-án, szombaton 17 órakor a
klotildligeti templomban Úrnapja előtti
szentségimádás lesz. Ezzel csatlakozunk a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus előkészítő eseményéhez,
amelyet a világ sok pontján tartanak
ebben az időben; és ezzel a szentségimádással megkezdjük készületünket a
június 24-én esedékes Szentségi
Kápolna megnyitásához is.
Június 3-án (vasárnap) Úrnapja lesz, a
szentmisék végén tartjuk a szokásos
Úrnapi körmenetet.
Júniusban a hétköznapi szentmisék
előtt fél órával Jézus Szíve litániát
végzünk.
A testülettel azt szeretnénk tőletek
kérni, hogy a templom előtti teret a
szentmisék alatt ne használjuk parkolóként. Ha mégis szükséges a templom
előtt tér személyi vagy tárgyi okból
való autóval történő igénybevétele,
akkor a szállítás idejére használhatjuk,
de utána máshol parkoljunk le. A biciklik elhelyezésére pedig kérjük a
biciklitárolókat használni.

Miserend
Klotildliget:
május 27. Szentháromság vasárnap
ünnepi mise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
MTörv 4,32-34.39-40
Róm 8,14-17
Mt 28,16-20
május 31. csütörtök
18 óra
június 2. szombat
18 óra
június 3. Úrnapja
ünnepi mise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Kiv 24,3-8
Zsid 9,11-15
Mk 14,12-16.22-26
Pilisjászfalu:
május 27. vasárnap
június 3. vasárnap
Piliscsaba:
május 27. vasárnap
ünnepi szentmise
június 1. péntek
június 2. szombat
június 3. vasárnap
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:

Szentlélek ajándékaiért
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17 óra
17 óra

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra
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Ferenc pápa: A gazdagságot azért adta Isten,
hogy másoknak ajándékozzuk
Szűz Mária, a keresztények segítsége
liturgikus emléknapján, május 24-én a
Szent Márta-házban bemutatott szentmisén a Szentatya arra buzdított
homíliájában, hogy vegyünk távolságot
a gazdagságtól, amely elcsábít és szolgájává tesz minket.
A napi liturgia Jakab apostol leveléből
(Jak 5,1–6) kiemeli, hogy a munkások
bérének levonása az Úrhoz kiált, és az
aratók szava felhatol Isten fülébe. Az
apostol kemény szavakat használ, és
kimondja: a vagyon, a kincs rozsda
martalékává lett. Jézus is hasonlóképpen tanított: „Jaj nektek, gazdagok!” – olvassuk Lukács evangéliumában a boldogságok leírásánál. Ha ma
valaki így prédikálna, másnap az újságok lehoznák, hogy az a pap kommunista – jegyezte meg a pápa. A
szegénység azonban az evangélium
középpontjában van. A szegénységről
szóló prédikáció Jézus központi
tanítása: „Boldogok a szegények.” Ez
az első a boldogságok között: a személyi igazolvány, az azonosító kártya,
amivel Jézus bemutatkozik, amikor
visszatér szülőhelyére, Názáretbe, a

zsinagógába. „Az Úr Lelke van
énrajtam, mivel felkent engem, hogy
evangéliumot hirdessek a szegényeknek” (vö. Lk 4,18). A történelemben
azonban mindig megvolt ez a
gyengeségünk, hogy megpróbáljuk
kiszedni a szegénységről szóló tanítást,
azt hívén, hogy ez szociális kérdés,
politika. Nem! Ez színtiszta evangélium! – hangsúlyozta Ferenc pápa.
A Szentatya ezután arról elmélkedett,
hogy miért ilyen kemény ez a tanítás.
Az az oka, hogy a gazdagság bálványimádás, mely képes elcsábítani minket.
Maga Jézus mondja: nem lehet két
úrnak szolgálni. Vagy Istent szolgálod,
vagy a gazdagságot. Tehát úr kategóriába sorolja a gazdagságot, vagyis a
gazdagság megfog téged, és nem ereszt,
és ez az első parancs ellen való, miszerint szeresd Istent teljes szívedből. A
pápa megállapította, hogy a gazdagság
a második paranccsal is szembemegy,
mivel tönkreteszi az emberek közötti
harmonikus kapcsolatot, megrontja az
életet, a lelket. Ide kívánkozik a
dúsgazdag és a szegény Lázár példabeszéde, amelyben a gazdag csak a
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szép életre, az ünneplésre, a luxusruhákra gondolt, míg a koldus
Lázárnak semmije nem volt. A gazdagság eltávolít minket a testvéreinkkel
való összhangtól, a felebarát szeretetétől, és önzővé tesz. Jakab követeli a
munkások bérét, akik a gazdagok földjét aratták, és akiket nem fizettek ki.
Valaki talán szakszervezetisnek nézheti
Jakab apostolt, pedig az apostol a
Szentlélek sugallatára szól – jegyezte
meg a pápa.
Olaszországban is előfordul, hogy a
nagy tőke megmentése miatt az emberek munka nélkül maradnak. Ez a
második parancs ellen való, és jaj
annak, aki ezt teszi! Nem én mondom,
hanem Jézus – szólt a pápa. – Jaj
nektek, akik kizsákmányoljátok az
embereket, akik kihasználjátok a
munkát, feketén fizettek, nem fizetitek
a nyugdíjjárulékot, nem adtok szabadságot. Jaj nektek! Levonni, trükközni
azzal, amit ki kell fizetni, a munkabérrel, bűn. „Nem, atyám, én minden
vasárnap eljárok misére, és tagja

vagyok annak a katolikus társulatnak,
nagyon
katolikus
vagyok
ám,
imakilencedet imádkozom…” – „És
nem fizetsz? Ez az igazságtalanság
halálos bűn. Nem vagy Isten kegyelmében. Nem én mondom, hanem Jézus
mondja, Jakab apostol mondja. Ezért a
gazdagság messzire visz a második
parancsolattól, a felebarát szeretetétől.”
A gazdagság képes rabigába vonni
minket. Ezért buzdít Ferenc pápa, hogy
imádkozzunk és tartsunk bűnbánatot a
gazdagokért, és nem a szegényekért.
„Nem vagy szabad a gazdagsággal
szemben. Ahhoz, hogy szabad legyél
tőle, távolságot kell venned, és
imádkoznod kell az Úrhoz. Ha az Úr
gazdagságot adott neked, az azért van,
hogy tovább add másoknak, hogy a
nevében sok jót tegyél másokkal. De a
gazdagság képes elcsábítani, és ha
beleesünk ebbe a bűvöletbe, akkor
rabszolgájává tesz minket” – mutatott
rá Ferenc pápa.
Forrás: Vatikáni Rádió

Három személyben örökös Urunk (Mt 28,16-20)
Amikor Isten az embert képmására
teremtette, az ember lényében hordozta
a Szentháromság életét és pecsétjét.
Ádám bűnével, ezt az istenképiséget
vesztettük el, Jézus egész földi tevékenysége, kereszthalála, feltámadása
arra irányult, hogy visszaszerezze
nekünk az istenképiségnek ezt a teljességét. Ez valósul meg mindnyájunk
életében a keresztség szentségében.
Ezért mondja Jézus apostolainak, amikor eltávozik körükből és rájuk bízza
művének folytatását: tegyétek tanítványommá a nemzeteket és kereszteljétek
meg őket. Nem elég a tanítás, szükség
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van a keresztség szentségének kegyelmeire is. Így részesedünk a Szentháromság életében, így válik teljessé
istenképiségünk. „A hit az Atya, a Fiú,
a Szentlélek nevében az én uralkodómnak jegye. Megparancsolta, hogy ezt a
jegyet véssék katonáiba, vagy inkább
követőibe, akiket majd táborba gyűjtenek, mondván: »Menjetek, és kereszteljétek meg a népeket az Atyának, a
Fiúnak és a Szentlélek nevében!«
(Szent
Ágoston)
A
keresztség
szentségében kapjuk meg a mi
Uralkodó Istenünknek jegyét szívünkbe,
amely a Szentháromság” élete bennünk

a megszentelő kegyelem által. „A
megkeresztelt ember a Szentháromság
embere lesz, az ő nevét esdették le rá,
az ő életében részesedik.” (Jakubinyi)
A bűnbánat szentségében pedig
visszaszerezzük a halálos bűn által
elvesztett kegyelmi életet, a Szentháromság életében való részesedést. Ez
a visszatérés is a Szentháromság
nevében történik. Rendkívül fontos
hívő feladatunk, hogy a keresztség
belső kegyelmi tartalmát megéljük,
hogy tudatosítsuk magunkban, milyen
döntő változás jött létre életünkben a
keresztség által. Ez a bűnbánat szentségében való visszatérésre is érvényes.

Ezt Szent Ágoston így élte meg: „Istenem, jaj annak az időnek, amikor még
nem ismertelek, jaj annak a vakságnak,
amikor még nem láttalak, jaj annak a
süketségnek, amikor még nem hallottalak! Vakon és süketen és eltorzultan
rohantam hanyatt-homlok a szép dolgokon keresztül, amikor teremtettél. És
Te velem voltál, de én nem voltam
Veled, és azok tartottak távol Tőled,
amik nem volnának, ha nem lennének
Tebenned. Megvilágosítottál, világ
világossága: és megláttalak és megszerettelek. Mert senki sem szeret, csak az,
aki meglátott, és senki sem lel meg,
csak az, aki szeret. Ámen.”

Horváth József atya Aranymiséje
2018. június 8-án (pénteken) 18 órakor
mondja Horváth József atya Aranymiséjét a klotildligeti templomban.
Horváth József atya, püspöki tanácsos,
volt esperes, 1944-ben született. Gyermekkorát családjával Klotildligeten
töltötte. Gimnáziumi és teológiai tanulmányait Esztergomban végezte. 1968ban szentelték pappá Székesfehérváron.
Káplán
volt:
Székesfehérváron,
Pilisszentivánon és Tökölön. plébános:

Szigetcsépen, Csákváron és Bodajkon.
Pappá szentelésének 50. évfordulóját
Klotildligeten (is) ünnepli. Aranymiséjét 2018. június 8-án 18 órakor mondja
a ligeti templomban, amelyre minden
kedves Testvérünket szeretettel várunk.
A szentmise utáni agapén beszélgetni is
lehet József atyával.
Az agapéhoz szívesen elfogadunk
süteményt.
Szeretettel: Farkas Márta

Szentségi kápolna
Plébániánk képviselő testülete elhatározta, hogy lelki életünk elmélyülése
céljából, egyúttal a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra
(NEK)
készülve szentségi kápolnát hoz létre a
régi sekrestye helyiségében, hogy
mindazok, akik igénylik, nap, mint nap
személyesen találkozhassanak a köztünk szentségi testben jelen lévő Jézussal.
Június 2-án, Úrnapja előestéjén a

NEK–ra készülve csatlakozunk az Úr
előtti
világméretű
tisztelgéshez
(https://corpusdomini.iec2020.hu/#/),
és (az előesti szentmise előtt) 17:00
órától a szentmiséig szentségimádást
tartunk. Ez a szentségimádás a június
végén elkészülő Szentségi Kápolnánk
megáldásának lelki előkészítését is
segíti.
Kérjük, hogy jöjjetek, imádni az Urat,
ismerkedjünk, barátkozzunk, és beszél
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