az Isten kegyelmének közvetítője
lennék!
Nagyböjt ideje alkalom arra, hogy
találkozzak Jézussal. Alkalom arra,
hogy megtisztítsam a bennem lévő
forrást, hogy áradhasson rajtam keresztül Isten kegyelme. Alkalom arra, hogy
feltárjam legbenső énemet, jobban
megismerjem magamat,
és
így
kegyelme közvetítőjévé válhassak.
forrás: Nagytétényi Nagyboldogasszony
Plébánia honlapja

Ke dden, 21-e lévén, a 18 órás szentmise után 24 óráig szentségimádást
tartunk papi és szerzetesi hivatásokért
az Egyházközségi nővérek kápolnájában. Ezen Száraz László atya most nem
tud részt venni.

Miserend
Klotildliget:
március 19. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Kiv 17,3-7
Róm 5,1-2.5-8
Jn 4,5-42
március 23. csütörtök
március 25. szombat
március 26. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
1Sám 16,1b.6-7.10-13a
Ef 5,8-14
Jn 9,1-41

9 óra
11 óra
20 óra

17.30
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

***
Pilisjászfalu:
Március 23-án a klotildligeti szentmise 18:00 helyett 17:30-kor fog
kezdődni. Ez egyben a Szent László
óvódások apák napi szentmiséje is lesz.
***
Március 25-én 17 órakor Székesfehérváron a Prohászka templomban Kaszap
István
születésének
évfordulója
alkalmából megemlékezést és ünnepi
szentmisét tartanak.

március 26. vasárnap
Piliscsaba:
március 19. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise
március 24. péntek
március 25. szombat
március 26. vasárnap
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:
a keresztények
az édesapákért
egységéért.
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17 óra

8 óra
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra
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Mindenkivel szóba áll
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zigorú törvények és szokások
óvták az Ószövetség népét az
idegenektől, a más vallásúaktól.
Szigorú rendelés irányította sorsukat,
hogy őrizzék az egyistenhitet, hordozzák a Megváltó ígéretét, életük és
szenvedésük tanúságtételével várják az
eljövendő messiási országot. Ez a sors
szembenállást és elzárkózást jelentett a
többi népekkel szemben, nehogy a
hűtlenség (bálványimádás) veszélyébe
kerüljenek.
A szamáriabeliek is idegenek és kívülállók voltak a választott nép fiai előtt.
Néha még a pogányoknál is idegenebbek: igazhitű zsidó nemigen állt szóba
velük. Az evangéliumi történetben
pedig Jézus megszólít egy szamáriai
asszonyt, elbeszélget vele, sőt a történet végén, amikor a város lakói
marasztalják, két napig velük marad.
Először maga az asszony csodálkozik
Jézus viselkedésén, majd az apostolok
is megütköznek rajta, de nem merik
számon kérni. Ők persze hozzászokhattak már mesterük „különcködéseihez”,
amelyekről mindenfélét beszéltek,
hogy „bűnösökkel lakmározik és

vámosokkal cimborál”, a szegények
közt érzi igazán jól magát, kedveli és
gyógyítja a betegeket, egyszerű
embereket (egy vámost is!) hívott meg
tanítványaivá, maga is vándoréletet él,
szóval az „alja nép” világa az ő hazája.
Tudták róla, hogy nem tesz különbséget ember és ember között a hatalmasok szokása szerint, előtte „nincs többé
sem zsidó, sem görög”, sem férfi, sem
nő, sem öreg, sem fiatal – mindenkit
egyformán szeret, mindenkit egyformán üdvözíteni akar. Mindenkit hív az
Atyához. A szamáriai történet is az ő
általános
küldetését,
egyetemes
megváltói hivatását bizonyítja.
Jézus szeretetének ez a – példa nélkül
álló – egyetemessége, mindenkit
magába ölelő „demokratizmusa” azóta
is a kereszténység egyik legfontosabb
eleme. Ma is keresztény életünk egyik
legmegrázóbb élménye. Jézus ma is hív
és vár mindenkit asztalánál, az
eucharisztikus vendégségre. Mindenkit
megszólít az ő egyháza által, amely
hozzá hasonlóan egyetemes hivatású.
Sajnos, mi keresztények nem mindig
tudunk ilyen határtalanul nyíltak és

„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője
Megjelenik: minden vasárnap
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
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szabadok lenni. Minket még sokszor a
szimpátia, a társadalmi és nemzeti
előítélet, rangtisztelet és sok furcsaság
tart fogva és irányít a szeretetben, legfontosabb feladatunkban is. Megújuló
kereszténységünkhöz
és
egyházképünkhöz hozzá tartozik: Jézus szent

demokratizmusát és egyetemességét
megtanulni és megjeleníteni hétköznapjainkban.
Senki sem idegen számunkra, az örömhírnek küldetése van mindenkihez. Ezt
közvetítsük mindenkinek!
forrás: szepi.hu

Tartsuk magunkat távol a gonosztól, tanuljunk meg jót tenni, és
hagyjuk, hogy az Úr vezessen minket előre – buzdított Ferenc pápa
március 14-én, kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában
bemutatott szentmise homíliájában.

Ferenc pápa: Induljunk el a nagyböjti megtérés útján,
tanuljunk meg jót tenni
Olyan megtérésre van szükségünk,
amely nem merül ki a szavakban,
hanem konkrét dolgokban mutatkozik
meg. A napi olvasmány Izajás könyvéből (Iz 1,10.16–20) arra szólít minket,
hogy óvakodjunk a gonosztól, és tanuljunk meg jót cselekedni.
Nap mint nap mindenki tesz valami
rosszat. Nem véletlenül olvassuk a
Bibliában azt, hogy a legszentebb is
hétszer vétkezik egy nap – mutatott rá a
pápa. – A nehézség abban rejlik, hogy
ne szokjunk hozzá, hogy a rossz
dolgokban éljünk, és tartsuk távol
magunkat attól, ami megmérgezi a
lelket. Ehelyett meg kell tanulnunk jót
tenni. Ez azonban nem egyszerű,
folytonos tanulást igényel. Isten megtanít erre, csak tanuljuk meg. Akár a
gyermekek. A keresztény élet útján
járva mindennap tanulással telik.
Minden egyes nap meg kell tanulnunk
valamit, hogy jobbak legyünk, mint
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tegnap. Tanulni. Eltávolodni a rossztól,
és megtanulni a jót tenni: ez a megtérés
szabálya. Megtérni ugyanis nem úgy
kell, hogy elmegyünk egy tündérhez,
aki a varázspálcájával suhint egyet, és
megtértünk – nem! Ez egy folyamat. A
rossztól való eltávolodás és a tanulás
útja.
Bátorságra és alázatra van szükség az
eltávolodáshoz és ahhoz, hogy megtanuljuk a jót tenni, ami konkrét
cselekedetekben nyilvánul meg. Az Úr
itt három konkrét dolgot mond, de sok
van még: „keressétek az igazságot,
segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s
védelmezzétek az özvegyet…” –
mindenképpen kézzelfogható dolgokról
van szó. Meg kell tanulnunk jót
cselekedni, de nem szavakkal, hanem
konkrét dolgokkal. Tettekkel… Ezért
Jézus a mai evangéliumban (Mt 23,1–
12) megrója Izrael népének elöljáróit,

amiért csak beszélnek, de nem cselekednek, nem ismerik a kézzelfogható
dolgokat. Ha pedig nincs konkrét tett,
nem történhet megtérés sem.
Az olvasmány az Úrnak ezzel a
felhívásával folytatódik: „Aztán jöjjetek, s szálljatok velem perbe” [Iz 1,18].
(Az olasz bibliafordításban az aztánra a
su szócskát használják – homíliájában
ezután ezt elemezte a pápa. A su az
olaszban annyit tesz: „nosza”, „rajta”,
„föl”, „gyerünk” – a Vatikáni Rádió
szerkesztőjének megjegyzése) Szép szó
ez a „rajta”, „föl”, amit Jézus a
bénáknak, Jairus lányának és a naimi
özvegy fiának is mondott. És Isten
segít nekünk, hogy „fölkeljünk”.
Ferenc pápa szentbeszédében kifejtette:
Isten úgy segít nekünk, hogy velünk
együtt halad, hogy elmagyarázza a
dolgokat, hogy megfogja a kezünket.
Az Úr képes erre a csodára, vagyis
hogy megváltoztasson minket, persze
nem egyik napról a másikra, hanem
útközben.

Az előttünk álló nagyböjti zarándokút
tehát ilyen egyszerű: felhívás a megtérésre, tartózkodás a rossztól, a jó
cselekedet megtanulása. „Rajta, kelj föl,
gyere hozzám, beszéljük meg, és együtt
menjünk tovább!” – biztat az Úr. „De
nekem annyi bűnöm van…” – „Ne
aggódj: ha olyanok is volnának bűneid,
mint a skarlát, fehérek lesznek, akár a
hó…” Egy Atya szól tehát hozzánk,
egy Atya, aki szeret minket, nagyonnagyon szeret. És elkísér a megtérés
útján. Annyit kér csupán, hogy legyünk
alázatosak. Jézus azt mondja az elöljáróknak: „Aki önmagát felmagasztalja,
azt megalázzák, és aki önmagát
megalázza, azt felmagasztalják” [vö. Mt
23,1–12].
Ferenc pápa homíliája végén még egyszer összefoglalta a nagyböjti út lényegét: eltávolodni a rossztól, megtanulni
jót tenni, fölkelni és az Úrral menni. Ha
így teszünk, akkor bűneink mind
megbocsáttatnak.
forrás: Vatikáni Rádió

Ha ismernétek Isten ajándékát!
Jákob kútja a Jézussal való találkozás
helye lesz. Jézus nem a városba megy,
nem az embereket általában keresi,
hanem veled és velem személyesen
akar találkozni. Ehhez viszont útra kell
kelni, ki kell lépni a megszokottból,
párbeszédbe kell elegyedni vele. Lehet,
első kérdéseim suták, földhöz ragadtak,
lehet, nem értem egyből, mit akar mondani, de meg kell nyitnom szívemet
felé, lassan el kell hallgatnom, hogy ő
tudjon szólni,
Előtte fel kell tárnom a legmélyebben

lévőt, az egészen elásottat, hogy
gyógyíthasson.
A templom, vagy lakásom csendes
sarka Jákob kútja lehet számomra, ahol
találkozhatok Jézussal. Ő vár rám, neki
fontos vagyok, támogat, megerősít.
Ha ismerném Isten ajándékát, amely
bennem él! Ha tudatosítom képességeimet, jó tulajdonságaimat, amelyeket
használatra, szolgálatra kaptam, akkor
én is Jézus hírvivője lehetek.
Ha engedném, hogy a bennem fakadó
vízforrás előtörjön! Ha mások számára
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