Miserend
Klotildliget:
Ezen
a
hétvégén
országos
karitászgyűjtés van a szegények javára.
November 20-án a klotildligeti
Karitász csoport Erzsébet napi vásárt
tart a 9-es és a 11-es szentmisék után az
altemplomban.
November 21-én az Egyházközségi
nővérek kápolnájában a 18 órás szentmise után 24 óráig szentségimádást
tartunk a papi és szerzetesi hivatásokért.
Ezen Száraz László atya is részt vesz,
és gyónási lehetőséget biztosít.
November 26-án lesz a lazaristák
kápolnájának a búcsúja. 16 órától
szentségimádás, szentmise, filmvetítés
és agapé várja a kedves híveket.

november 20. Krisztus király
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Mal 3,19-20a
2Tessz 3,7-12
Lk 21,5-19
november 22. kedd
18 óra
november 24. csütörtök
18 óra
november 26. szombat
18 óra
november 27. Advent 1. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 2,1-5
Róm 13,11-14
Mt 24,37-44
Pilisjászfalu:

November 26-án a csabai 17 órás
szentmise lesz a Szent Mónika közösség szentmiséje, melynek keretében
gyermekeinkért imádkozunk.

november 27. Advent 1. vasárnapja
17 óra

November 27-én 18 órakor ádventi
koncertet adnak a Klarissza házban,
ahová minden érdeklődőt szeretettel
várnak.

november 20. vasárnap
ünnepi szentmise
11 óra
regnumi mise
15 óra
november 21. hétfő
17 óra
november 25. péntek
17 óra
november 26. szombat
17 óra
november 27. Advent 1. vasárnapja
ünnepi szentmise
11 óra

Piliscsaba:

Heti imaszándékunk:
hitünk megerősödéséért.
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„Ez a zsidók királya.”

J

ézus keresztre feszítésének
lukácsi elbeszélésében a középpontban áll Jézus „vétkét” és
személyét megnevező felirat: „Ez a
zsidók királya.” Lukács evangélista
teátrális
jelenetet
kerekít
a
keresztrefeszítésből, és a gúnyolódó,
kérdező tömeg gyűrűjében az elítélt
názáreti szenvtelenül tűri szenvedéseit.
A Jézust alakító filmszínészeket ezek a
jelenetek teszik leginkább próbára. A
nagy kérdésük, hogyan viszonyuljanak
a fájdalomhoz, a tömeghez, a méltatlan
környezethez. Arisztokratikus felülemelkedéssel, vagy megadással?
Az evangélium Jézusa egyiket sem
teszi. A jelenet szinte vita beszéddé
alakul át, mert a jelenlevők nem értik,
ennek az állítólagos királynak miért
nincs rejtett energiája, amellyel önmagát megszabadítaná ebből a
megalázó helyzetből. A gúnyos kifejezések egy részét a félelem szüli.
Különösen látszik ez a vele együtt
felfeszített két halálba indulón. Az
egyiket a félelem Jézus cinikus ellenségévé, a másikat követőjévé teszi.
A keresztrefeszítés jelenetében, senki

nem érti meg Jézust, a tanítványok
elmenekülnek, a főpapok egy dicsőséges messiást követelnek, aki meg tudja
magát szabadítani ebből a megalázó
helyzetből. Csak egyetlen ember akad,
aki ebben a helyzetben Jézus messiás
király voltát felismeri, az a jobb lator.
Az ő bízó vak hitével az egyetlen, aki
Jézust szabadító messiásnak tudja látni,
akinek üzenete behatol a börtönök
mélyére is, és éppen a kereszten elszenvedettek kapcsán társa lesz még a
legelvetemültebb, de ugyanakkor isteni
segítségre váró bűnösnek is.
XI. Pius pápa 1925-ben vezette be ezt
az ünnepet a katolikus egyházba, annak
hangsúlyozására, hogy Krisztus nem
csak az egyes ember megváltója,
hanem a társadalomnak is a királya.
Krisztus királysága nem csak a másvilágra vonatkozik, hanem erre a
világra is. Ugyanazok a jogok illetik
meg, mint minden más uralkodót, mert
célja minden politikai vezetőnél
tisztábban az emberiség és az egyes
ember felemelése minden megaláztatásból. Akkor vezette be a pápa ezt az
ünnepet, amikor Európában uralkodóvá
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vált az az eszme, hogy az állam mindent megold, mindenre joga van, és
erőteljesen beavatkozott az egyházkormányzatba is.
A keresztrefeszítés jelenete felteszi a
nagy kérdést, kinek van nagyobb
hatalma, aki képes a halállal fenyegetni,
vagy aki a halál félelmétől meg tud
szabadítani? A szenvedés okozója a
nagyobb, vagy a szenvedés elviselője?
A keresztrefeszítés és a halál az a
szituáció, amelyben a kívülállók és a
halálra szántak gyökeresen másként
gondolkodnak. Minden halálra ítélésnél
a társadalom, vagy egy uralkodó az
erejét azzal bizonyítja, hogy képes
kiiktatni a társadalomból azt a személyt,
amely kellemetlen számára. De a
halálba küldés gesztusa egyben a
gyengeséget is jelzi. Jézus a jelenetben
nem akarja visszakönyörögni magát
ebbe a világba és beleilleszkedni
törvényszerűségei közé. Ebbe a világba
a szenvtelen halálát illeszti, amely még

ekkor is felülemelkedik az egyéni szenvedésen és félelmen, másokon segít.
Nevezetesen egy elítélten. Van egy
mondás, hogy sokféleképpen születünk,
de mindannyian egyformán meghalunk.
Ez a mondás csak részint igaz. Meghalni is többféleképpen lehet. Jézus
halála és rendíthetetlen bizalma az
Atyában az Isten országa megdönthetetlenségébe vetett hit legnagyobb
tanúságétele. A kereszten haldokló
Jézus mindenki ellenében állítja, nem
veszett el semmi, a gonoszság és a
halál nem győzte le. Egyetlen félelemmel, még a halálfélelemmel sem
tántorították el eredeti szándékától,
hogy közvetítse Isten jóhírét a
bűnösöknek. Isten országa törvényeit,
Isten tervét nem ingatja meg a
keresztrefeszítés, csak a messiásról
alkotott előzetes elképzeléseket alakítja
át.
(Benyik György gondolatai)

pénz semlegességét hangsúlyozzák, a
pénz hatalmának csapdájába esnek
bele – fogalmazott a pápa. – Ezért
sürgősen szükség van arra, hogy
visszaállítsuk a pénzügyi és banki tevékenység szociális jellegét, a vállalatvezetők
legjobb
tudásával
és
találékonyságával a családok, a szegények támogatása és a társadalom jóléte
érdekében. A kihívás abban áll, hogy a
szegény országok finanszírozását ne
alakítsuk át uzsorás tevékenységgé.
A második kihívás a korrupció. Ez
a társadalom legsúlyosabb sebe, a
hazugság alkalmazása személyes vagy
csoportos nyereség érdekében a
társadalom szolgálatának leple alatt. A
korrupció a demokrácia meghamisítása,
amely megnyitja a kapukat más
gonoszságok előtt, mint a kábítószer, a

prostitúció, az emberkereskedelem, a
rabszolgaság, a szerv- és fegyverkereskedelem – figyelmeztetett Ferenc
pápa.
A harmadik kihívás annak figyelmen kívül hagyása, hogy a vállalkozás
egy munkaközösség, amelyben mindannyian tiszteletet és testvéri elismerést
érdemlünk főnökeinktől, kollégáinktól,
illetve beosztottainktól – mutatott rá a
Szentatya, végül emlékeztette a
vállalkozókat, hogy nagy részük
szegény bevándorló családokból származik, annak köszönhetően jutottak
előre, hogy a társadalom befogadta
őket. Befogadták őket, ha szegény
társadalmak voltak is, készen álltak
kevés javuk megosztására.
forrás: Vatikáni Rádió

Köszönjük

forrás: Virtuális Plébánia

Ferenc pápa november 17-én a „Cégvezetık, a gazdasági és társadalmi befogadás elısegítıi”
címmel megrendezett kétnapos vatikáni konferencia közel ötszáz résztvevıjével találkozott.

A pénz nem semleges értékű!
A tanácskozást az Igazságosság és
Béke Pápai Tanácsa és a keresztény
vállalkozók nemzetközi egyesülete
(Uniapac) szervezte, amely negyven
országban van jelen.
Spanyol nyelvű beszédében a
Szentatya hangsúlyozta: ezt a találkozót az irgalmasság rendkívüli szentéve
végén rendezik meg. Az a nemes cél
vezette a résztvevőket, hogy megvitassák, mi a keresztény vállalkozók
szerepe egy befogadó gazdaság megvalósításában, figyelembe véve, hogy a
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vállalkozói tevékenység során állandó
jelleggel számos kockázatot kell
vállalni. A pápa három kockázati
tényező köré fonta gondolatait: a pénz
helytelen felhasználása, a becstelenség
és a testvérietlenség.
A vállalkozások ne azért létezzenek,
hogy pénzt keressenek, még ha a pénz
szükséges is szolgáltatásaik értékesíté
séhez. A vállalkozások azért vannak,
hogy szolgáljanak. A pénz nem semle
ges értékű, hanem célja és felhasználási
módja szerint nyer értéket. Amikor a

fotó: Fáth Péter

… mindazok munkáját, akik november 12-én a templom és a templomkert
takarításában részt vettek.
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