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VÁGYÓDÓ JELENLÉT
...és lám, víz fakadt a templom küszöbe alatt…
...ahová ez a víz behatol, egészségessé lesz, és élni fog minden…
(Ezekiel 47,1;9)
Úgy készültem a szentségi kápolna
megnyitására, mint kisgyermek a karácsonyra. Az első ajándék ez a szentírási
szakasz volt, s az örömteli béke érzése,
hogy valóban Isten szándéka valósult meg. Együtt voltunk jó néhányan
a várakozásban egy kora nyári estén,
s most kora őszön újra együtt az élmények megosztásában. A két plébániai
találkozó között eltelt bő három hónapban a kis kápolna sokunk számára
forrás, menedék lett, vagy nyugvópont
a napi rohanásban. A hála, az öröm,
a bánat, a gondok, az emlékek és új
élmények pont annyiféle módon jöttek
elő, ahányan jelen voltunk. A közös
pont, hogy Ő van, Ő itt jelen van,
bárhogy is érkezünk Hozzá.
„Szomjazom!” - mondja Jézus.
Rád.
Pont így, ahogy vagy.
Mindazzal, amid van, és ami vagy.
Ezt mondja. Higgyük el! Mert az Ő
szeretete gyengéd, mint az anya, aki
lesimogatja szégyenkező gyermeke arcát rejtő kezeit. Gyengéd, mint az atya,
aki alig várja, hogy tékozló gyermekét

karjaiba zárja. Gyengéd, mint a vőlegény, aki édes vágyakozással eped
kedvese után.
Erre a gyengéd hívásra senki nem tud
helyettem válaszolni, de Jézus türelmes. Ha csendes jelenlétem inkább
fájdalmas némaság, vagy élmények,
érzések zűrzavara kiabál a lelkemben,
Ő megvár. S közben gyógyít, lecsendesít. Percek, órák, hónapok alatt?
Nem számít. Ő itt van. És szeret.
„Ha a szíved kószál és szenved,
vidd vissza óvatosan a helyére,
és helyezd gyengéden a te Istened
jelenlétébe.
És ha soha semmi mást nem
csináltál egész életedben,
csak a szívedet hoztad vissza
s helyezted ismét Isten jelenlétébe,
– bár az újra meg újra elszaladt,
miután visszahoztad –,
akkor már nem éltél hiába, akkor
az életed beteljesedett.”
(Szalézi Szent Ferenc)
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HIRDETÉSEK
Hétfő délutántól szombat délelőttig
Szabolcs atya külföldön lesz, telefonon
vagy email-en lehet elérni. A jövő héten
ezért a hétköznapi szentmisék elmaradnak, helyette az Egyházközségi
Nővérek kápolnájába tudtok menni
a 18 órás szentmisékre.
A fogadóórák nem maradnak el.
Szombaton 17:30-kor Klotildligeten
Boldog IV. Károly ereklyéje előtt fogunk
őrá emlékezni, kérve az ő közbenjárását.
Vasárnap országos missziós gyűjtés lesz.
Vasárnap az Egyházközségi Nővérek
kápolnájában 19 órától éjfélig szentségimádást tartunk a hivatásokért.
Október 27-én szombaton, Klotildligeten 9 órától délutánig őszi kert és
plébániarendezési napot tartunk.
Ebéddel készülünk. Ugyanekkor Jászfalun is kert és kápolnarendezési napot
tartunk, ebéd ott is lesz.
Gyertek el, és tegyük együtt szebbé
a közösségi tereinket!
A Szívügyet a hátsó padokról lehet elvinni, ebben találhatóak a hirdetések és
mindig valami más lelki tartalom.
Reményeink szerint még idén elkészülnek a padok párnái. Addig, akik fáznak,
hozhatnak magukkal párnát a padokra.
Imaszándékunk:

KÖZÖSSÉGEINKÉRT

MISEREND
KLOTILDLIGET

október 14. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Bölcs 7,7-11
Zsid 4,12-13
Mk 10,17-30
október 20. szombat
október 21. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 53,10-11
Zsid 4,14-16
Mk 10,35-45

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

PILISJÁSZFALU
október 14. vasárnap
október 21. vasárnap

17 óra
17 óra

PILISCSABA
október 14. vasárnap
ünnepi mise
október 20. szombat
október 21. vasárnap
ünnepi mise

11 óra
17 óra
11 óra

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
fogadóóra:
csütörtök
17:00–17:45
péntek
16:00–16:45
telefonszám:
06 30 611 1296
e-mail:
px.sacerdos@gmail.com
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