Miserend
Klotildliget:
Május 3-án, kedden a szokott időpontnál korábban, 17.30-kor kezdődik a
ligeti templomban az óvodások anyáknapi szentmiséje.
Május 5-én este Püspök atya kezdeményezésére az egyházmegye minden
templomában szentségimádást tartunk,
kifejezve imádságban való egységünket.
Csabán 17 órakor szentmise lesz, majd
szentóra, végül elimádkozzuk a loretói
litániát. Ligeten 17 órakor szentóra lesz,
majd fél 6-kor litániát imádkozunk, 18
órakor pedig szentmisét mutatunk be.
Jászfalun este 21 órakor elmélkedés és
csöndes szentségimádás kezdődik.
Előtte, 20 órai kezdettel kápolnaszéki
megbeszélésre hívjuk testvéreinket.
A XXII. Piliscsabai Egyházzenei
Napok hangversenyei május 6-án
(pénteken) 18 órakor a Klotildligeti
templomban, május 7-én (szombaton)
17 órakor a Piliscsabai templomban,
május 8-án (vasárnap) 17 órakor a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
kezdődnek. A belépés ingyenes,
mindenkit szeretettel várunk. A meghívó a templom bejárattól elvihető. Az
Egyházzenei napok okán a pénteki
irodai óra elmarad, a miserend pedig
változik.

május 1. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 15,1-2.22-29
Jel 21,10-14.22-23
Jn 14,23-29
május 3. kedd
május 5. csütörtök
május 7. szombat
május 8. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 1,1-11
Ef 1,17-23 vagy: Zsid 9,2428;10,19-23
Lk 24,46-53

május 8. vasárnap

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra

Piliscsaba:
május 1. vasárnap
ünnepi szentmise
május 2. hétfő
május 5. csütörtök
május 6. péntek
május 7. szombat
május 8. vasárnap
szlovák nyelvű mise
ünnepi szentmise

Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért és családjaikért!

XII. évf. 18. szám

2016. május 1.

Húsvét 6. vasárnapja
17.30
18 óra
18 óra

Pilisjászfalu:

Heti imaszándék
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9 óra
11 óra
20 óra

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

A

zzal kell kezdenem, hogy az
első olvasmány elején az,
hogy vita támadt a tanítványok
között Antióchiában, nagyon szelíd
kifejezés. Az eredetiben két szó áll itt:
stazisz, vagyis „lázadás, fölháborodás”,
és zétézisz, vagyis „kérdésföltevés”.
Tehát az első antióchiai keresztényekben az a Jeruzsálemből érkező próbálkozás, hogy vissza a mózesi törvényhez,
és hogy körülmetélés, hallatlan nagy
fölháborodást és zavart váltott ki, mint
ahogy később mondja is – az jobb
szó –: föl volt dúlva a lelkük. És ez
nagyon egészséges dolog volt! Bár
bennünk, mostani keresztényekben is
volna valami hasonló!
Nekünk most meg kell próbálnunk az
első keresztények fölháborodását,
földúltságát megérteni. És egy kicsit át
is venni – majd megpróbálom kifejteni,
hogy milyen értelemben.
Az isteni gondviselés végtelen bölcsen
intézte, hogy Antióchiában egy ilyen
eleven pogány keresztény közösség jött
létre Pál meg Barnabás tanítása folytán.
Pál az első igazi teológus az egyházban,
aki Gamáliel lábánál világos fogalmak-

kal tudta átlátni, és a meglevő, akkori
fogalmak közé beépíteni azt, ami történt a megváltással. A többi apostol
csak késve tudta a fogalmai közé behelyezni a megváltás óriási tényét.
Úgyhogy ütemeltolódás van Antióchia
és Jeruzsálem között. Pálék nagyon jól
megmondták az antióchiai pogány
keresztényeknek, hogy az üdvösség
rendjében mi történt, miről van szó, és
ezek meg is értették. Az antióchiai
keresztények világában, a római és
pogány, római és görög világban volt
egy nagyon jó fogalom vagy tapasztalat,
amire támaszkodhatott az apostolok
tanítása. Ezeknek egész mást jelentett
az, hogy szolga és szabad, mint nekünk.
Rabszolga és szabad. Akkor jogi
megfogalmazásban is, jogi státusban,
állapotban is ég és föld különbség volt
a között, hogy valaki rabszolga állapotban van-e, vagy szabad állapotban.
Körülbelül a szabad állapot felel meg a
gyermekek állapotának, jogi viszonyának, státusának. Az akkoriak számára
az, amit a jeruzsálemiek akartak,
olyasfélét jelentett, mintha valakit
felszabadítottak volna a rabszolga
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státusból, felemelték volna a gyermekek státusába, és aztán újra vissza
akarnák tenni a rabszolga státusba.
Valami ilyesféle fölháborodást váltott
ki az első keresztények között a
jeruzsálemi próbálkozás. A jeruzsálemiek ezt nem érezték át annyira, mint a
görögök.
Miről is van itt szó? Arról, hogy a
választott nép életében az isteni gondviselés azt a helyzetet, amiben az
ember megváltás előtt volt, kiélezte a
mózesi törvénnyel.
Mi volt ez a helyzet? Az, hogy Isten
minden embert gyermekének akart és
teremtett. Isten előtt nincs kétféle
ember: ez a természetes állapotban
megrekedt ember, ezek meg természetfölötti emberek... Nem: Isten minden
embert egy rendeltetésre szán, hogy az
Ő gyermeke legyen. Mindenkit képmására és hasonlóságára teremtett,
vagyis azt akarja, hogy az Ő gyermeke
legyen.
Az ember viszont – a kinyilatkoztatás
tudósít róla – nem felelt meg ennek,
nem vállalta ezt a magas terhet, amit a
gyermeki lelkület jelent, ezért – ahogy
Szent Pál kifejezi – Isten „nevelő alá
fogta” az embert, nemcsak a zsidóságot,
hanem minden embert. A törvény volt
ez a nevelő. A törvény volt hivatva
ráébreszteni az embert az állapotára. A
törvény fejezte ki, hogy „neked, te
ember, Isten gyermekeként kellene
gondolkodnod, viselkedned, érezned,
cselekedned, itt a törvény ezt mutatja,
de te nem bírsz. Elvesztetted a lelkületedet,
a
gyermeki
lelkületedet.
Elvesztetted mindazt a kegyelmet, ami
ebből sugárzik rád, és ami képessé tesz
téged arra, hogy úgy is élj, mint ahogy
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Isten szánt téged. Gyermekként élj.” A
törvény tehát, a lelkiismereti törvény is,
a természettörvény is erre volt hivatva.
Még jobban kiélezte ezt a helyzetet a
mózesi törvény, mert az még nehezebb
volt, azt megtartani aztán senki se tudta.
Tehát az is ráébresztette az embert –
mint Pál is kifejezi –: látom a törvényt,
de nem bírom megtenni.
És ez bizonyos fokig mindnyájunkban
megvan most is, csak valami megváltozott. A megváltással az Úr Jézus be is
mutatta, hogy milyen az a gyermek, az
Istengyermek-ember, és a Szentlelket is
megadta. A Szentlélek pedig nekünk
azt jelenti, hogy most már, a kegyelem
birtokában képesek vagyunk úgy viselkedni, mint ahogyan Isten gyermekeinek kell. Persze csak ha akarunk.
Ezt jelenti, hogy a szabadság állapotába
kerültünk: a rabszolga nevelő alól
fölszabadítva, a gyermeki státusban
vagyunk. Ha akarunk, most már –
igénybe véve a kegyelmet, a Szentlélekre hallgatva – tudunk úgy viselkedni, élni, gondolkodni, ahogy kell
Isten gyermekei szerint.
Ég és föld különbség van a kettő között,
ezt kifejezi az a pár szó, amit az
apostolok használnak: „mi és a Szentlélek úgy gondoljuk”. Meg a mennyei
Jeruzsálem-látomás: „nem kell itt Nap,
mert Isten fénylik bennünk, mint Nap”.
És az evangélium: „hozzája megyünk,
és lakóhelyet készítünk nála”.
Mi Istenhez vagyunk hivatalosak, Isten
házába vagyunk beépülve, meghívva,
Isten pedig hozzánk. Megváltozott az
egész állapot, most már nem szolgaviszonyban vagyunk, törvény alá fogva,
hanem gyermek állapotba helyezve.
Most már el tudjuk képzelni az első

antióchiai keresztények fölháborodását,
akiknek ezt Pál világosan megmondta:
„micsoda, most újra vissza a törvény
alá?” Ilyen fölháborodásnak kellene
bennünk ébredni, mikor az ádámi,
emberi indulatok, ösztönök, hajlamok
jelentkeznek
bennünk.
„Micsoda,
vissza akarsz engem helyezni, hogy
ilyen legyek, ilyen szolgai ember, ilyen
fölszabadítatlan, megváltatlan ember?!
Úgy beszéljek, úgy gondolkodjak, és
úgy cselekedjek, mint a kísértő által
megbuktatott
ember?!
Kikérem
magamnak, én ezt nem teszem!”
Az öntudat kérdéséről van szó. És
állandóan fönn kell tartanunk ezt a
staziszt, a fölháborodást, föllázadást a

régi ember ellen. Ez a keresztény
forradalom. És fenn kell tartanunk a
zétéziszt, a keresést is, hogy napról
napra hogyan viselkedjek én úgy, mint
ahogy Isten gyermekének kell.
És ehhez kérni a kegyelmet, hogy az
egész lényem, gondolkozásom, érzületvilágom, arcom, kezem, lábam,
mindenem úgy viselkedjék, úgy
mozogjon, ahogyan Isten gyermekének
kell, mert nekünk kell ebbe a világba
Isten gyermekeinek az életét, örömét,
fényét behoznunk.
Vácz Jenő SJ atya
szellemi hagyatékából

Május
8-án (vasárnap)
Urunk
mennybemenetelét ünnepeljük. Ezen a
napon Csabán a 11 órai szentmisében
tartjuk a csabai plébánia ez évi első
szentáldozását. Kérjük testvéreinket,
hogy az elsőáldozók és szüleik számára
fenntartott helyek figyelembevételével
keressenek ülőhelyet a templomban. 9
órakor szlovák nyelvű szentmise is lesz.

közös autóbusszal utazni az Egyházmegyei napra. A viteldíj felnőtt
személyenként 2.500 Ft. A családdal
utazó gyermekeknek az utazás ingyenes. Jelentkezni a plébános atyánál
személyesen, telefonon, vagy emailben
lehet.

Május 16-án, Pünkösdhétfőn, az előző
évekhez hasonlóan, Püspök atya
Egyházmegyei találkozóra hív bennünket a székesfehérvári Bregyó közi
szabadidő-központba. A családi majális
jellegű találkozó délelőtt 9 órától du.
16 óráig tart, különféle családi és lelki
programokkal, előadásokkal, játék és
sport-lehetőségekkel minden korosztály
számára. A püspöki szentmise 10 órakor kezdődik. Éljünk a találkozás lehetőségével, és hívjunk magunkkal másokat is. Kérjük azon személyek és családok jelentkezését, akik szeretnének

forrás: http://vaczjenosj.blog.hu/

Május 7-én 19 órakor az egyetem
Boldog Özséb Színtársulata Budapesten, a Nemzeti Színházban mutatja be a
Csíksomlyóról származó „Szűz Mária
mennybevétele” című misztériumjátékot. Az előadás egyik főszereplője
Dániel András, a klotildligeti képviselő-testület tagja. A belépés díjtalan,
mindenkit szeretettel várunk az egyórás
misztériumjáték-előadásra.
A zselízi református gyülekezet segítséget kért parókiája felújításának és
bővítésének befejezéséhez. Az ezzel
kapcsolatos tudnivalók a piliscsabatemplom.hu honlapon olvashatók.
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