anyagok a teljes energiaigény 81%-át
fedezték 2017-ben, ami azt jelenti,
hogy több mint három évtizede érdemben változatlan a levegőszennyezésért
leginkább felelős energiahordozók
aránya!
forrás: Magyar Kurír

Júniusban a hétköznapi szentmisék
előtt fél órával Jézus Szíve litániát
végzünk.
Június 7-én, elsőcsütörtök lévén,
20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában
szentségimádást tartunk.
Június 8-án 18 órakor a klotildligeti
templomban tartja Horváth József atya
az aranymiséjét, ami után egy kis
agapéval is készülünk. Az agapéhoz
szívesen fogadnak süteményt.
Június 9-én 10 órakor a klotildligeti
templomban püspöki szentmise lesz a
Szent
László óvoda 25 éves
évfordulója alkalmából.
A szombati 17 órás csabai és a 18 órás
klotildligeti szentmiséket Mihály atya
fogja tartani.
Köszönöm szépen mindenkinek aki az
Úrnapja
megszervezéséhez
és
megünnepléséhez hozzájárult!

Miserend
Klotildliget:
június 3. Úrnapja
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Kiv 24,3-8
Zsid 9,11-15
Mk 14,12-16.22-26
június 7. csütörtök
június 9. szombat
Szt. László óvoda miséje
elővételezett mise
június 10. Úrnapja
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Ter 3,9-15
2Kor 4,13-5,1
Mk 3,20-35

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

Pilisjászfalu:
június 3. vasárnap
június 10. vasárnap

17 óra
17 óra

Piliscsaba:
június 3. vasárnap
ünnepi szentmise
június 8. péntek
június 9. szombat
június 10. vasárnap
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:

az Eucharisztiába vetett hitért
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra
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„Ez az én vérem a szövetségé”

A

Biblia szavaival két tragédia
történhet. Vagy egyáltalán
nem ismerik, vagy bizonyos
mondatok annyira ismertté vállnak,
hogy már el is kopnak, nehezen közvetítik a történet drámáját, prófétai irányát és mozgósító jellegét. Azt gondolom, hogy az utolsó vacsorán ezen
szavak első elhangzásakor a hatást még
az is növelte, hogy bizonyos mondatokat félig értettek meg, és a teljes
értelme csak később vált világossá az
apostoloknak és az egyháznak.
Ezek a mondatok minden kétséget
kizárólag elhangzottak, biztosan Jézus
mondta el, de minden körülményt nem
rögzítettek az elhangzásával kapcsolatban. Sőt az 1Kor 11,23-26 és a többi
szinoptikusok közléseinek apró eltérései azt a meggyőződést erősítik bennünk, hogy még a mondatot sem
pontosan rögzítették. Ahogyan lassan
Jézus halála és feltámadása ezt a prófétai gesztust és mondatot átértelmezte,
úgy vált tudatossá az elhangzott mondat jelentősége, Jézus testének és vérének köztünk élő valóságáról.
De mivel ezt a mondat minden misében
elhangzik, vagyis vasárnaponkénti

misehallgatást feltételezve évente 52szer halljuk, a szituációja már egy
liturgikus szöveg, a hozzá kapcsolódó
liturgikus mozdulatokkal és énekekkel.
Úgy tűnik fel, a rituális pontossággal
elismételt mondat, mint ha a mise csúcs
mondatának íródott volna, pedig a
valóság egészen más. Ezen mondat
köré, fontosságának hangsúlyozására
született meg a liturgia. Ma tehát, amikor Jézus testének és vérének a kenyér
és bor színe alatti jelenlétéről szóló
vitán is túl vagyunk a protestánsokkal,
a feladat az eredeti szituáció drámaiságát felidézni.
Krisztus velünk van, de nem pusztán
megnyugtatásul, hanem egy „új szövetség” biztosítása érdekében. Ez nem egy
államközi szövetség, amelyet megkötnek a fejünk felett, mi pedig élvezzük
az előnyeit. Ez a szövetség személyesen érint bennünket is. Vagy Jézus
szeretetének legnagyobb jelét, az elárulás éjszakáján történt eseményt értem
meg, és erre a szeretetre válaszolok
azzal, hogy magam is áldozatot hozok
az Isten jobb világáért, bűnös embertársaimért. Vagy pedig feledve a történelem homályába csúszott eredeti

„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője
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értelmet, rituális szövegként hallgatom
és esztétikailag gyönyörködöm a köré
épített liturgiában.
Nekem papnak még az is különössé
teszi a helyzetemet, hogy nekem kell
elismételni egyes szám első személyben Jézus szavait. Olyat mondok, amit
helyettem Jézus tett, és amire lehet,
hogy nem is lennék képes. Nem csak
arról van szó, hogy megértem-e a vértanúságra, hanem arról is, olyan távol
kerültem-e a bűn világától, és olyan
közel Isten bűnösöket szerető áldozat
vállalásához, hogy hitelesen tudom
közvetíteni ezt a mondatot. Megjelenítem-e Jézust?
Szerencsére a szentségi jog tisztázta, a
mise akkor is érvényes, ha méltatlan
pap mutatja be, de a hívek mégis, talán
azért szoktak egyik pap miséjétől a
másikhoz zarándokolni, mert keresik a
megjelenítésnek és a hitelességnek ezt
a jelét. Jóllehet a külső jelekből nem
lehet levonni csalhatatlan következtetést a pap lelki alkatára, mégis a liturgia
mögül szeretnék a hívek megérezni az

eredeti isteni szeretet-drámát.
A szent ostya és Krisztus vérét megtestesítő bor, a szent színek ezért
lépnek elő személyes valóságként a
költészetben is, Aquinoi Tamás csodálatos himnuszában. „Leborulva áldlak,
rejtett Istenem, jelekben valóság, igaz
rejtelem. Szívem hozzád hajlik engedelmesen, mert ha téged szemlél,
elvész teljesen.” Tamás ezt a himnuszt
élete végén, intellektuális csatározások
zárlataként írta meg. Nem csak azt a
titkot fedte fel, amelyet az eucharisztia
jelentett számára, hanem számot adott
vallásos lelkületének az eucharisztia
által mozgatott érzéseiről is. Ezt az
utat minden valószínűséggel akkor is
bejárta volna, ha nem ő kapta volna
meg a megbízást megalkotni az Úr
napja
himnuszát
és
liturgiáját
IV. Orbán pápától. Így azonban ránk
hagyta a hívő lélek ihletett vallomását,
amely méltó válasz az Újszövetség
áldozatát létrehozó szavakra. Ő megértette, himnusza és Isten segítségével,
talán mi is megértjük.

Teremtésvédelmi kalendárium

Harminc éve változatlan
Megint átléptünk egy határt, ahonnan
visszatérni nagyon sok időbe kerülhet.
Átlépte a Föld légköri szén-dioxidkoncentrációja a 410 ppm-t (részecske
a millióhoz). Eddigi tudásunk szerint
az ember civilizált történelme során
még nem volt ekkora a Föld légköri
szén-dioxid-koncentrációja.
Az USA-béli NOAA (Nemzeti Óceáni
és Légköri ügyek Hatósága) által a
világon először, 1958-ban üzembe
helyezett, a háttérszennyezettséget
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(szén-dioxidot) mérő állomás 2018.
májusi jelentése az időszakos természetes
változékonyságtól
letisztított,
átlagos szén-dioxid-szintről adott tudósítást. A szén-dioxid évtizedeken
keresztül a légkörben marad, és így
felhalmozódik, ezért a 400 ppm szint
alá csökkenéshez csakis az egész
világra kiterjedő, robosztus eredményeket adó, a szennyező anyag kibocsátását csökkentő intézkedésekre lenne
szükség. 1958 óta, azaz mindössze

hatvan év alatt kis híján 100 ppm-t,
azaz több mint 30%-kal nőtt a légkör
átlagos szén-dioxid-szintje.
Tudjuk, hogy mit kellene tenni, de
mégsem úgy cselekszünk. Az elmúlt
harminc évben számos nemzetközi
megállapodás rendelkezik arról, hogy
miért és hogyan kellene csökkenteni a
kibocsátásokat. A legutóbbi, a párizsi
klímaegyezmény is erős célokat tűzött
ki arra nézve, hogy 2030-ra és azon túl
milyen arányban kellene csökkenteni a
kibocsátásokat.
A fentiek ellenére a Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy
Agency, IEA) hetekkel ezelőtt publikált friss jelentése szerint 2017-ben
2,1%-kal nőtt a globális energiaigény.
A növekedés üteme a világgazdaság
fellendülése miatt csaknem kétszerese
az előző évinek. Azaz elindult a gazdasági növekedés, de a növekedést és az
azzal járó környezetszennyezést a világ
országainak legtöbbjében nem tudták
szétválasztani. Pedig, ahogy ezt már
harminc éve hangoztatják a környezetgazdasági tankönyvek is, vagy a növekedés és a szennyezés határozott
szétválasztására, vagy ún. nem-növekedési kormányzásra lenne szükség az
ökológiai katasztrófa megakadályozásához, „közös otthonunk” megóvásához.
A növekvő energiaigény több mint
70%-át fosszilis energiahordozók adták,
az igény 30%-a megújuló alapú
energiaforrásokból származott. Az
eddig jó tendencia, az egységnyi GDPre jutó energiafelhasználás csökkenésére vonatkozó ún. energiaintenzitás
javulása is lelassult.
Fenti okok miatt ahelyett hogy csök-

kent volna, 1,4%-kal nőtt a globális
szén-dioxid-kibocsátás. Néhány fejlett
gazdaságban, az USA-ban, az Egyesült
Királyságban és Japánban, valamint
Finnországban, Dániában, Írországban,
Belgiumban és érdekes
módon
Mexikóban a világátlagtól eltérően
csökkent a kibocsátás.
Magyarországon is nőtt a a széndioxid-kibocsátás 2017-ben 2016-hoz
képest (az EU 1,8%-os növekedést
tudhat magáénak), ami egyebek mellett
elsősorban a közlekedés rendkívüli
növekedésének köszönhető. De a mérések alapján a miénknél még jóval
nagyobb mértékben növekedtek a
kibocsátások Máltán, Észtországban,
Bulgáriában, Spanyolországban és
Portugáliában.
A fent idézett IEA-jelentés azt is megállapította, hogy az olaj iránti kereslet –
a közlekedés és a petrolkémia növekvő
igénye miatt – 1,6%-kal emelkedett,
ami több mint kétszerese az elmúlt
évtizedben tapasztalt átlagos éves
növekedési ütemnek. A fosszilis erőforrások közül a földgázfelhasználás
nőtt a legnagyobb mértékben (3%-kal),
amelynek csaknem egyharmadát Kína
növekvő kereslete adta. A szén iránti
kereslet két év után ismét változást
mutatott, körülbelül 1%-kal emelkedett,
amit elsősorban az ázsiai széntüzelésű
villamosenergia-termelés
felfutása
okozott. A megújuló forrásból származó villamosenergia-termelés 6,3%kal nőtt, elsősorban a szél, a napenergia
és a vízenergia további térnyerése
révén.
Az IEA-jelentés legszomorúbb és
remélhetőleg a döntéshozókat felrázó
megállapítása, hogy a fosszilis tüzelő
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