Miserend
Húsvéthétfőn mindkét templomban 11
órakor tartunk szentmisét.
Március 29-én az esti szentmise kivételesen elmarad.
A héten első péntek lesz. Elsőpénteki
szentmisét plébános atya távolléte miatt
csak a csabai nagytemplomban tartunk,
17 órakor. A beteglátogatás elsőpéntek
helyett egy héttel később történik.
Április 2-án 17 órakor a piliscsabai
németek kitelepítésének 70. évfordulója alkalmából mutatjuk be a szentmisét a csabai nagytemplomban. A
szentmise előtt fél órával emléktáblaszentelés lesz a kitelepítési emlékműnél.
Április 3-án az Isteni Irgalmasság
vasárnapját ünnepeljük. Szent II. János
Pál pápa közbenjárásáért imádkozunk,
és a templomunkban őrzött vérereklye
kapcsán fejezzük ki iránta tiszteletünket a 9 órai szentmisén. Az Isteni Irgalmasság vasárnapján, a szokott feltételek mellett teljes búcsú nyerhető.
A plébánosi fogadóóra kivételesen
hétfő helyett kedden 15.30-kor, péntek
helyett pedig szombaton délelőtt 10
órakor lesz, a piliscsabai plébánián.

Klotildliget:
március 27. Húsvétvasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 10,34a.37-43
Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8
Jn 20,1-9 vagy Lk 24,13-35
március 28. Húsvéthétfő
március 29. kedd
március 31. csütörtök
április 2. szombat
április 3. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 5,12-16
Jel 1,9-11a.12-13.17-19
Jn 20,19-31

11 óra
–
18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
április 3. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
március 27. Húsvétvasárnap
szlovák nyelvű mise
ünnepi szentmise
március 28. Húsvéthétfő
április 1. péntek
április 2. szombat
április 3. vasárnap
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk, hogy közösségi és személyes életünkben
a Húsvét öröme hétköznapjaink örömévé legyen!
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9 óra
11 óra
20 óra

9 óra
11 óra
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

XII. évf. 13. szám

2016. március 27.

Húsvéti hitünk öröme

A

z evangélium két tanítványról
számol be, akik futva igyekeznek a sírhoz, miután tudomást
szereztek arról, hogy azt üresnek találták az asszonyok, akik vasárnap hajnalban meg akarták látogatni a helyet,
ahová Jézust temették. Először a fiatalabb tanítvány érkezett a sírhoz, akit
Jézus szeretett, ez János volt. Ő sokat
tudott az igazi szeretet titkáról. Ehhez
hozzátartozott Isten emberszeretete.
Erről tudta, hogy ez nemcsak passzív
jóakaratot jelent hozzánk emberekhez,
hanem folytonos fáradozást is értünk az
üdvösség útján. Az emberek egymás
iránti szeretetét is az jellemzi legjobban,
ha egymásért áldozatot is tudnak hozni,
ha segítik egymást. Éppen ez a tanítvány érkezett először a sírhoz. Az üres
sír látványa rögtön a hithez vezette őt.
Aki igazán szeret, az többet lát és mélyebben lát, azt látja, ami fontos és ami
méltó a szeretetre. Az igazi valóság az
több, mint amit meg tudunk tapintani,
amit meg tudunk mérni és amit hallunk.
János számára, aki oly sokat tudott a
szeretetről, elegendő az üres sir látványa ahhoz, hogy eljusson a hithez.

Azonnal eljut ahhoz a felismeréshez,
amelyről a Szentírás minden lapja
beszél. Isten úgy szerette az életet,
hogy azt túláradó mértékben teremtette
meg. Isten úgy szerette népét, hogy
annak rosszasága ellenére hűséges
maradt hozzá. Isten a szeretet és az élet
Istene. Ő nem azért teremtette az
embert és a világot, hogy azután kiszolgáltassa újra a halálnak. Ő nemcsak a
választott néphez tartja meg tűzönvízen keresztül hűségét, hogy azután a
nép kiemelkedő tagját, Jézus Krisztust
elárulja, magára hagyja. János látott és
hitt: ha Isten valóban Isten, akkor itt
meg kellett mutatkoznia, hogy ő élet és
halál Ura. A tanítvány számára, aki
megértett valamit a szeretetből, az üres
sír nem bizonyítéka ugyan annak, hogy
Jézus feltámadt, de támogatást nyújt
ehhez a hithez. Igen, az élet megtartotta
jogait a halállal szemben. Isten szeretete győzelmeskedik a hatalom és a
gonoszság fölött. Jézus személyével
kapcsolatban ez már igaznak bizonyult
feltámadásával, számunkra pedig előkép. Ezt a feltámadást mi is remélhetjük.
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 (30) 748-4427
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
szarazlaszlomor@gmail.com
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A két tanítványról szóló elbeszélésnek,
amely feltámadási hitünkhöz kapcsolódik, van egy sajátos egyedi vonása,
amely megéri, hogy kiemeljük. A
középkorban ez a beszámoló egy
különleges húsvéti játék alapjaként
szolgált. Ebben két ember futott a
templomon keresztül Péter és János
szerepében. Aki Jánost képviselte, az
nyerte meg a versenyt. Ez a résztvevőkben mosolyt, vidámságot, sőt
nevetést váltott ki, amely összhangban
volt a húsvét hangulatával. A János
evangéliumban azt olvassuk, hogy a
tanítványokat öröm töltötte el, amikor
látták az Urat. [Jn 20,20] Aki hisz Jézus
húsvéti győzelmében, a világ gonoszságát és a halált is kinevetheti.
Annak is mély értelmű oka van, hogy
János evangéliuma megjegyzi, ugyan
János ért előbb a sírhoz, ő gyorsabban
futott, azonban azután megvárja Péter
megérkezését, és őt engedi be először a
sírbarlangba. Ez nem mellékes
megállapítás, hanem teljesen szándékos.
Péter az apostoli kollégium feje, utódai
az egyház és a hit egységét fogják
szolgálni. Ennek a krisztusi közösségnek fontos feladata lesz. Az egyesek
nem elszigetelten fognak eljutni a hithez, hanem a hitközösség egészében.
Ennek a későbbiekben is az a feladata,
hogy segítse az egyént hitének
megvallásában. Mindenki rá van utalva
az Egyházra, amit itt most Péter
képvisel. János tehát nem olyan hitet
akar, amelyet egyénileg szerez meg és
egyéni elképzelése szerint, hanem
keresi a kapcsolatot a többiekkel, az
egészhez akar kapcsolódni. Hinni és
látni, ez nem egyéni elszigetelt feladata
mindenkinek, hanem összefüggésben
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van a közösség hívő tapasztalatával.
Kétségtelen,
mindenkinek
egyéni
feladata a hit és a látás, felnőtt korban
ennek képviseletét nem lehet rábízni
másra. Mindenkinek az a feladata,
hogy megtalálja hitének személyes
formáját. Azonban senki nem kezdi a
nullponton ennek a feladatnak a
megoldását. Mindenki bizonyos értelemben a hit „áramlatában” áll, és a hit
különböző kifejezési formái veszik
körül. Ez az áramlat, ezek a kifejezési
formák mindenki számára előfeltételt,
megalapozást jelentenek. Mindenki a
nagyobb egészből, az Egyházból él, és
mindenkinek személyes hitét a nagy
egészen kell összhangba hoznia, ha
szükséges, akkor annak megfelelően
kell kiigazítania. Olyan merész
eseményt, mint Jézus feltámadásának
hitét nem lehet egyéni belátás szerint
vallani. Ehhez mindenképpen közvetítőre van szükség. Ha valaki rátalált a
húsvéti hitre, akkor ismét az egyházra,
másokra van utalva. Így a húsvét
ünnepe alkalmat ad nekünk arra, hogy
amikor nagy örömmel ünnepeljük
Jézus győzelmét a halál fölött, arra is
figyeljünk, milyen nagy jelentősége
van a hívő közösségnek az egyén hitére.
A mai evangélium Jánosról szól, aki
Jézus feltámadásának tanúja, azonban a
Feltámadottban való hitét hozzákapcsolja az egész Egyházhoz, amelyet
itt Péter képvisel. Ezek az összefüggések arra a kérdésre irányítják
figyelmünket, hogy mennyire segítjük
egymás számára Jézus feltámadásának
hitét, a belőle táplálkozó örömet,
reménységet. Ennek legnagyobb jelentősége a családban van. Hogyan éli
meg a keresztény család Jézus

feltámadásának igazságát? Ebben elsősorban az ünnepi szentmisén való
részvételnek van a legnagyobb jelentősége, amelyre jó felkészülnie a család
minden tagjának. Otthoni beszélgetésekkel, amelyekhez az evangéliumi
beszámolók adják az indítást. A húsvét

eseményének történeti igazsága mellett,
jó a húsvéti örömről is beszélni. Jézus
győzelmeskedett a halálon, és ez a mi
győzelmünket is jelenti a mulandóság
fölött.
forrás: Virtuális Plébánia

Kosztolányi Dezső: Húsvét
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.
Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.
S míg zúg a kedv, s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt –
kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az Isten-ember.
A Piliscsabai Római Katolikus Egyházközségek honlapján, a hangtár rovatban
meghallgathatók fr. Bán Jónás atya
március 12-13-14-én templomunkban
mondott lelkigyakorlatos beszédei.
A honlapon keresztül letölthető a
Páduai Szent Antal gimnázium tanáraiból alakult vonósnégyes március 17-i
hangversenyének (Haydn: „Jézus hét
utolsó szava a kereszten”) felvétele.
(A felvételekért köszönet Csukor Editnek.)
Honlapcím: www.piliscsabatemplom.hu

Előre hirdetjük, hogy április 9-én, azaz
jövő szombaton, egész napos kert,
plébánia és templomtakarítást tartunk.
Minden korosztályt és közösséget
szeretettel várunk. Aki csak teheti,
jöjjön el erre a szép közösségépítő
programra, és hívjon másokat is. A
részleteket jövő héten hirdetni fogjuk.
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