Miserend
Március 6-án a Szent Péter Kollégiumban kivételesen nem 18 órakor
hanem délelőtt 11 órakor lesz a szentmise, mert Bindes atya este a Szent
László oviban tart nagyböjti estét a
szülőknek.
Nagyböjt péntekjein Csabán 16:30-kor,
Klotildligeten 18 órakor, Pilisjászfalun
18 órakor tartunk keresztutat.
Március 9-én 20 órakor az Egyházközségi nővérek kápolnájában Taizéi
ima lesz.
Március
11-én 18
órakor
a
pilisjászfalui kápolnában a kápolnás
beszélgetések sorozataként Süle Ferenc
pszichiáter tart előadást „A szexuális
élet örömhíre” címmel. A belépőjegyekből befolyó összeget a kápolna
befejezésének
külső
munkálataira
fordítjuk.
Virágvasárnapig tartós élelmiszert
gyűjtünk Csabán a sekrestyében,
Klotildligeten a könyvtárszobában,
amit a Karitász csoportok juttatnak
majd el a rászorulóknak.
Köszönöm mindenki imáját. Tudom,
hogy sokan imádkoznak értem, és ezért
nagyon hálás vagyok; és az imáitok
hatását is érzem. Köszönet érte, Értetek.

Klotildliget:
március 4. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Kiv 20,1-17
1Kor 1,22-25
Jn 2,13-25
március 8. csütörtök
március 10. szombat
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2Krón 36,14-16.19-23
Ef 2,4-10
Jn 3,14-21
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február 25. vasárnap
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március 4. vasárnap
ünnepi szentmise
március 9. péntek
március 10. szombat
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szlovák mise
ünnepi szentmise
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a folyamatos megtérés kegyelméért
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Úgy gondolsz a gyónásra,
mint egy kávéra Istennel?

F

erenc pápa a február 27-i
reggeli misén elmondott homíliában hangsúlyozta, Jézus nem
fenyeget, hanem mindig kedvesen,
gyengéden hív minket, bizalmat akar
ébreszteni bennünk.
A nap első olvasmányában (Iz 1,10.16–
20), miután elmondja, mi a rossz, amit
el kellene kerülniük, és mi a jó, amit
viszont meg kellene tenniük, Isten azt
mondja Szodoma urainak és Gomorra
népének: „Gyertek, beszéljük meg,
gondolkodjunk együtt!” (A magyar
fordítások sajnos a „perbe száll” kifejezés különböző verzióit alkalmazzák,
amiből nehéz kiolvasni ezt a „beszéljük
meg”, „rakjuk rendbe a dolgokat”
értelmezést – a ford.)
Ferenc pápa felhívja a figyelmünket
arra, hogy az Úr hozzánk is így viszonyul:
„Az Úr azt mondja: »Gyere, gondolkodjunk együtt. Beszélgessünk egy
kicsit.« Nem ijeszt meg minket. Olyan,
mint egy apuka a kisgyerekével, aki
valami rosszat tett, és most helyre kell
raknia őt. És jól tudja, ha vesszővel a

kezében közelít hozzá, nem jó irányba
alakulnak a dolgok. Bizalommal kell
közelítenie hozzá. Ebben a szakaszban
az Úr így hív minket: »Gyere, igyunk
meg egy kávét. Beszéljük meg ezt.
Vitassuk meg. Ne félj, nem bántalak.«
És mivel tudja, hogy a gyereke azt
gondolja: »De valami rosszat tettem…«, rögtön hozzáfűzi: »Ha olyanok
volnának is bűneitek, mint a skarlát,
fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan
vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.«„
A gyermekét nevelő apához hasonlóan
először Jézus is bizalmat akar ébreszteni bennünk, hogy azután eljuthassunk
a megbocsátáshoz és a szív megváltozásához. Ferenc pápa felidézte Zakeus
és Lévi Máté elhívását – így cselekszik
Isten a mi életünkben is; segít, hogy
meglássuk, hogyan tehetünk egy lépést
előre a megtérés felé.
„Mondjunk köszönetet az Úrnak
jóságáért! Nem akar bántani és elítélni
minket. Életét adta értünk, ez az ő
jósága. És mindig azt keresi, hogyan
tudja megérinteni a szívünket. És
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amikor mi, papok Isten nevében meghallgatjuk a gyónást, nekünk is ennyi
jósággal kell hozzáállnunk. Ahogy az
Úr mondja: »Gyere, beszéljük meg.
Semmi baj, van megbocsátás.« És az
első perctől fogva mellőzni kell a
fenyegetést.”
Ferenc pápa végül egy bíborosról
mesélt, akinek az volt a szokása, hogy
ha gyónás közben súlyos bűn került
szóba, nem ragadt le azon a ponton,
hanem folytatta a beszélgetést, ezzel
segített a gyónónak, hogy meg tudja
nyitni a szívét, és biztonságban érezze

magát. Az Úr is így tesz velünk:
„Gyere, beszéljük meg, beszélgessünk
egy kicsit. Fogadd el a megbocsátást.
Van megbocsátás. (…) Az Úr úgy áll
hozzánk, mint egy apa gyermekéhez,
aki azt hiszi, már nagy, már felnőtt, de
valójában csak félig az. És az Úr tudja,
hogy mi valamennyien csak félig
vagyunk felnőttek, és sokszor szükségünk van rá, hogy azt halljuk: »Gyere,
ne félj, gyere csak. Van megbocsátás.«
És ez bátorságot ad. Menjetek nyitott
szívvel az Úrhoz: ő édesapa, aki
mindig vár benneteket.”

Ha nagyon régen, akár évtizedek óta
nem voltál már gyónni – veti föl az
Aleteia szerzője –, nehéz újra nekiindulni. Tudjuk, hogy kellene, de egy
részünk mégis tiltakozik, nem tudjuk
rászánni magunkat, félünk ismét
szentségekhez járulni. Amellett, hogy
esetleg szégyelljük magunkat, talán el
is felejtettük már, hogy is kell ezt
csinálni.
1. Vizsgáld meg a lelkiismeretedet – ez
a legfontosabb. Ha hosszú idő telt el,
elég a súlyosabb bűnöket felidézni – ne
aggódj, a gyóntatód mindent hallott
már, nem fog megdöbbenni szavaidon.
Gondolj úgy a gyónásra, mint egy
orvosi vizsgálatra: ha nem mondod el,
hogy fáj a karod, nem tud diagnózist
felállítani és gyógymódot ajánlani az
orvos.
2. Nézz utána a gyóntatási időpontoknak, vagy beszélj meg egy időpontot!
Ha rég nem voltál gyónni, jobb időpontot megbeszélni – de ha ez ijesztő
számodra, egyszerűen állj be a sorba
egy gyóntatófülkénél. Menj korán,

hogy hamar sorra kerülj.
3. Lépj be, és kezdd el a gyónásodat!
Ha szükségesnek látod, írd előre össze,
mit szeretnél elmondani.
4. Hallgasd meg a pap vigasztaló
szavait, és mondd el a bűnbánati imát!
A gyóntatód bátorítani fog, az a célja,
hogy előre tudj lépni a hit útján. Majd
penitenciát szab ki, és felszólít, mondd
el a bűnbánati imát – ez gyakran ki is
van készítve jól látható helyre, vagy te
is magaddal viheted kinyomtatva,
illetve a pap is segíthet elmondani.
5. Sütkérezz Isten irgalmában! És
végezd el a penitenciát. Szentgyónás
után maradj még egy kicsit a templomban, hogy nyugodt helyen adhass hálát
Istennek, amiért eltörölte a bűneid.
Dicsérd őt, és engedd, hogy békéje
elárassza a szívedet, lelkedet. Kötelezd
el magad újra Jézus mellett, és ahogy
kilépsz a templomból, nyiss új fejezetet
az életedben. Isten mindig ott van
mellettünk, amikor elesünk. Bízz irgalmában!
forrás: Magyar Kurír

„Aki nekem szolgál, kövessen engem!”
Azoknak, akik látni fogják Jézust, és tom a világot és Istenhez juthatok,
hitük által részesülni fognak órájában, hogy őbenne feltámadjak!” Leveleiben
azoknak megígéri, hogy az Atya tisz- többször visszatérő gondolat, hogy
telni fogja őket, és hogy részesülni életét, mint váltságdíjat és áldozatot
fognak az örök életben. Életet elveszí- adja övéiért „váltságdíj vagyok értetek”,
teni, életet gyűlölni, magába foglalja a „engesztelő áldozat vagyok értetek”,
Jézussal való meghalást. Nem arról van „lelkem áldozatul adja magát értetek”.
tehát szó, hogy Jézus követése meg- E szavai világosan jelzik, hogy a Jézus
követelné a földi életnek gyűlöletét. Ez Krisztussal közösségben hozott áldozaa kifejezés inkább azt jelzi, hogy a tainkat, jócselekedeteinek felajánlhatJézushoz fűződő kapcsolatunkkal földi juk másokért. Ő kifejezetten a bűnökért
életünk már nem jelent abszolút értéket engesztelésként ajánlja fel életáldozatát.
nekünk. Nem akarjuk magunknak meg- Ezzel minket is arra biztat, hogy
tartani, hanem őt szeretnénk szolgálni, imádságainkat, áldozatainkat, önmegtaa vele való életközösségben éljük éle- gadásainkat, szenvedéseink türelmes
tünket. Ezzel „gyűlöljük” földies elfogadását mi is ajánljuk fel engeszgondolkodásunkat, azt az életet, amely telésül bűneinkért, amelyben benne van
nem akarja befogadni Krisztus meg- a hitetlenek megtéréséért való könyörváltó szeretetét. Aki így gyűlöli életét a gés is. Ezekben a kis áldozatokban is
világon, megőrzi azt az örök életre. A mindig velünk lesz Jézus, hogy erőt
földbe hullott gabonaszemhez hason- adjon nekünk, és hogy áldozatunkat
lóan hal el, hogy még több életet igazán érdemszerzővé tegye. Antihozzon létre, még több termést hozzon. ochiai Szent Ignác erre így emlékezik:
Antiochiai Szent Ignác az élet gyűlöle- „Aki közel van a karhoz, közel van
tének, elvesztésének következményét Istenhez, s vadállatok között Isten is ott
úgy élte meg, hogy így lett részesévé van. Egyedül Jézus Krisztus nevében!
Jézus órájának. Ő Istennek a „búzája”, Mindent elviselek, hogy együtt
szeretné, ha vértanúságában a vad- szenvedhessek vele. Ő erőt ad nekem,
állatok fogai ölnék meg. Érdemes aki mindenestül ember lett!” Annak is
vértanú lelkületét közelebbről is meg- tudatában van, hogy az emberi gyengeismerni. Ehhez levelei nyújtanak ségek kísértéseivel is szembe kell
segítséget, amelyeket akkor írt, amikor néznie. „Imádkozzatok értem, nehogy
fogolyként hajón Rómába vitték. Ami- elvetésre méltó legyek! Most még
kor a hajó kikötött egy-egy kis-ázsiai veszélyben vagytok, de hűséges az
kikötőben, a hívek meglátogatták őt. Ez Atya Jézus Krisztusban, teljesíteni
adott alkalmat és lehetőséget a levelek fogja az én és a ti kéréseteket.” A
megírására. A római híveknek írt nagyböjti idő most különösen emlékezlevelében azt kéri tőlük, hogy semmit tessen minket arra, hogy Antiochiai
se tegyenek megszabadulásáért. „Soha Szent Ignác lelkületét kövessük a
többé nem lesz ilyen alkalmam Isten- mindennapok kicsiny áldozataival,
hez jutni. Milyen szép, hogy elhagyha- jócselekedeteivel!
forrás: Virtuális Plébánia
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