uralmában. Ugyanakkor ez a megdicsőült Krisztus nem más, mint az, akit
keresztre feszítettek, de emberségét
már áthatja a Fiú dicsősége, és az
emberek számára is megszerezte a
mennyek országát. Nem úgy nyitotta
meg azt, mintha már előbb létezett
volna, hanem úgy, hogy az üdvösség
őbenne alakult ki, és az emberek az ő
fiúi dicsőségében részesednek. A
mennybejutás azt jelenti, hogy Krisztus
tagjaiként elnyerjük az örök életet, ami
elsősorban neki jár ki fiúsága és érdemei alapján.
Katolikus Lexikon nyomán

Június 1-jén 21 órakor a pilisjászfalui
kápolnában szentségimádást tartunk.
Június 5-én, Pünkösdhétfőn kerül
megrendezésre Székesfehérváron a
Bregyó Közi Ifjúsági Szabadidő Központban a 12. Egyházmegyei Nap.
Ebben az évben is szeretettel hívjuk
keresztény családjainkat a találkozóra,
ahol a gyermekjátékok mellett minden
korosztálynak
színvonalas
lelkiszellemi programot kínálunk.
A találkozó 9 órakor kezdődik a
gyülekezővel.
10 órakor kezdődik a koncelebrált
püspöki szentmise.
11 óra 30-kor kezdődnek a fakultatív
programok.
A találkozó 15 óra 30-kor kezdődő
közös szentségimádással ér véget.

Miserend

Klotildliget:
május 28. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 1,1-11
Ef 1,17-23
Mt 28,16-20
június 1. csütörtök
június 3. szombat
június 4. Pünkösdvasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 2,1-11
1Kor 12,3b-7.12-13
Jn 20,19-23

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
június 4. Pünkösdvasárnap

17 óra

Piliscsaba:
május 21. vasárnap
ünnepi szentmise
június 2. péntek
június 3. szombat
június 4. Pünkösdvasárnap
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:
Imaszándékunk:
a személyes
a keresztényekmegtérésért
egységéért.
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

XIII. évf. 22. szám

2017. május 28.

Urunk mennybemenetele

A

z evangéliumok Jézusnak két
tanítványi köréről tudnak. A
tizenkét tanítvány, akiket
hagyományosan apostoloknak nevezünk, illetve a 72 tanítványról, akik a
Mester barátainak, követőinek tágabb
körét alkották. Kétségtelen, hogy a
hagyományos tanítványi állapotnak a
tizenkettő köre felelt meg legjobban,
hiszen ezek a rabbi növendékekhez
hasonlóan együtt éltek, laktak és jártak
Jézussal, vagyis élete minden részletének tanúi voltak.
Ettől függetlenül Jézus számtalanszor
beszél tanítványairól és ez alatt nem
csak a már említett két kört értette,
hanem azokat is, akik feltámadása után
lesznek a tanítványai. Erre utalnak azok
a prófétai szavak: „Nem nagyobb a
tanítvány mesterénél.” Ezzel már azt is
sejtetni engedte, hogy hasonló sors,
vagyis üldöztetés és meg nem értés is
vár tanítványaira.
De a missziós parancsban mégis a
köréje gyűlteknek azt mondta: „Tegyetek tanítványaimmá minden népet.”
Jézus tanítványai zárt közösséget alkottak Jézus körül és tanúságot tettek a

feltámadás után mesterükről. A hitet ez
a csoport adja tovább, tanúságtétel által
az ő tanítását a megtérésről, az Isten
országáról és az ellenségszeretetről.
Régi latin kifejezés szerint: „Fides ex
auditu” vagyis a „hit hallásból” ered.
Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a hit
tanítását nem írott formából, hanem
személyes közvetítés által veszik át az
utódok.
Ma a hírközlő eszközök korában sokan
gondolják, hogy elegendő sokszor
elismételni egy-egy nevet, vagy tanítást
és az automatikusan átmegy a köztudatba. Érdekes, hogy amilyen
gyorsan megtanulunk egy ilyen eszmét,
fogalmat vagy nevet, olyan gyorsan el
is felejtjük azt. Senki sem tudja már
megmondani, hogy két, vagy három
ciklussal korábban ki, milyen miniszter
volt, esetenként még a miniszterelnököket is elfelejtjük, nem beszélve
fennen hirdetett programjukat.
Hasonlóan vagyunk az eszmékkel is.
De azokat az embereket, akikhez
igazán közünk volt, és azokat az
eszméket, amelyeket szeretteinktől
általunk megbecsült emberektől lestünk

„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője
Megjelenik: minden vasárnap
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
Internet: www.piliscsabatemplom.hu

Plébános: Szilágyi Szabolcs
 (30) 611-1296
px.sacerdos@gmail.com

e-mail: klotildliget@freemail.hu

el, soha nem felejtjük el. Éppen ezért a
jó eszmékért személyesen vagyunk
felelősek. Ha rajtunk keresztül megtanult eszmének ellentmondásos, vagy
meghasonlott tanítói vagyunk, akkor
kétséges, hogy az eszmét meg tudjuk-e
valakinek tanítani, vagy át tudjuk-e
adni.
Az igazi tanítvány, aki merészkedik a
mestere nyomába lépni, előbb-utóbb
tanítóvá fog válni. Nietzsche-nek abban
teljesen igaza van, hogy: „Rosszul

háláljuk meg tanítónk munkáját, ha
mindig csak tanítványok maradunk.”
Ehhez még azt is hozzátenném, hogy
aki mindig csak tanítvány marad, az
nem is volt igazán az, hanem csak
méltatlanul és terméketlenül hallgatott
és látott mestereket, de semmit sem
tanult tőlük. Többek között talán azt a
legfontosabbat nem tanulta meg, hogy
miként kell egy életpéldával tanítványokat szerezni.
forrás: Virtuális Plébánia

Ferenc pápa:
A langyos életből lépjünk át Jézus örömébe!
Ferenc pápa a napi∗ olvasmányt
elemezte az Apostolok cselekedetei 16.
fejezetéből, amely Pál és Szilás filippi
szolgálatát beszéli el. „Ez a város nem
lépett a megtérés útjára, megőrizte a
nyugalmát, de Krisztust nem fogadta be,
csak a tanítást fogadták el. Ez újból és
újból megismétlődik az üdvtörténet
során, amikor az Isten népe nyugodt
marad, nem kockáztat, mert az evilágiságot szolgálja. Ekkor az Úr prófétákat
küld, akiket üldöznek, mert nyugtalanságot keltenek, mint Pál és Szilás
Filippiben. Az Egyházban rossz szemmel nézik azokat, akik leleplezik ezt a
világiasságot, majd eltávolítják őket.”
Ferenc pápa megemlékezett arról, hogy
hazájában „számos férfi és nő, Istennek
szentelt
személyek
ideológiáktól
mentesen jelezték: »Nem, Jézus Egyháza nem így csinálja!« – mire rájuk
∗

2

a homília
hangzott el

május

23-án,

kedden

fogták: »Ez kommunista, el vele!« – és
elűzték őket”.
„Gondoljunk csak boldog Romeróra!∗∗” – folytatta a pápa. „De itt,
Európában, az Egyházban nagyon
sokan tették ugyanezt. Hogy miért?
Mert a gonosz lélek szereti a kockázat
nélküli, nyugodt Egyházat, az üzlet
egyházát, a kényelmes egyházat, a
langyosság kényelmét. Óvakodni kell a
rossz szellemtől, mert a zsebeken, a
pénzen keresztül lép be az ember
életébe” – utalt a pápa az olvasmány
előtörténetére, arra a „megszállott
rabszolgalányra, aki jövendöléseivel
nagy hasznot hajtott gazdáinak”.
„Amikor az Egyház nyugodt, amikor
minden meg van szervezve, és
nincsenek problémák, akkor a gonosz
lélek belép a zsebünkön keresztül” –
hangsúlyozta újból a pápa.
∗∗

Óscar Romero San Salvador-i érsek

Ferenc pápa második fontos témaként
az öröm világáról szólt homíliájában:
„A nyugodt életből lépjünk át Jézus
örömébe! A nyugodt, a kockázatmentes,
a langyos, és így katolikusnak tűnő
életből, igen, lépjünk át Jézus Krisztus
örömhírének az állapotába. Haladjunk
a sok nyereség vallásosságából a hithez,
annak hirdetéséhez, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ezt a csodát a Szentlélek
műveli, amikor a vértanúk révén viszi
előre az Egyházat. A vértanúk nélküli

Egyház elbizonytalanít. A kockázatot
nem vállaló Egyház elbizonytalanít. Az
az Egyház, amely fél Jézus Krisztust
hirdetni és fél attól, hogy elűzze a
démonokat, a bálványokat és egyéb
urakat, az nem Jézus Egyháza. Kérjük
az Úrtól a megújított fiatalságot, kérjük
a megtérést a langyos életből Jézus
örömének hirdetésére” – zárta kedd
reggeli homíliáját Ferenc pápa.
Forrás: Vatikáni Rádió

Mennybemenetel
Jézus
Krisztus
megdicsőülésének
utolsó földi állomása, amikor negyven
nappal föltámadása után az Olajfák
hegyéről tanítványai szeme láttára a
maga isteni erejével fölment az Atyához a mennybe. - A mennybemenetelt
Lukács evangéliuma a végén röviden
(24,50-53), az Apostolok Cselekedetei
részletesen (1,4-11), Márk egy mondattal (16,19) mondja el. Ünnepe a magyar
nyelvben: Áldozócsütörtök.
Dogmatikailag a mennybemenetel a
Szentlélek elküldésének és Jézus második eljövetelének alapja. Az apostolok
azzal váltak igazán a föltámadás tanúivá, hogy a mennybemenetelnek is
tanúi voltak. Már Jézus föltámadása
átmenet volt a megdicsőült életbe,
hazatérés az Atyához (Lk 23,43; 24,26),
de a mennybemenetelben vált véglegessé. János evangéliumában Jézus
búcsúbeszédében hivatkozik az Atyához való hazatérésre (16,5-15), ami a
mennyből alászállásnak az ellentéte (vö.
3,13). Amint a kereszthalálban csak a
hívők, a megjelenésekben csak a kiválasztott tanúk látták meg Krisztus föl-

magasztalását (ApCsel 10,41), második
eljövetelekor azonban mindenki meggyőződik róla. A mennybemenetel
ószövetségi előképe a trónfoglalás, a
beöltözés a dicsőségbe, az új név
kinyilvánítása (vö. Fil 2,9).
A mennybemenetel jelzi, hogy Jézus
győzedelmeskedett a démoni erők
fölött (Kol 1,15; Ef 1,21; 4,8), betölti a
mindenséget mint az Egyháznak és a
teremtésnek a feje. Van megváltástani
jelentése is, hiszen Jézus csak a mennyből áraszthatta ki a Szentlelket, s az
Egyház csak így indulhatott el történelmi útjára. Igazolta előttünk is, hogy
a földi élet a mennyei dicsőségbe vezet.
A Zsid 7,26 és 9,23 arról beszél, hogy a
mennyei szentélybe lépett be mint örök
főpap, és ott közbenjár értünk.
A mennybemenetel a hitvallásában
elsősorban Jézus föltámadásának minden megjelenésben megnyilvánuló
szempontját emeli ki: azt, hogy ő már a
mennyei dicsőséghez tartozik. Az Isten
jobbján ülés sem a világtól való távollétét jelzi, hanem azt, hogy tevékenyen
részt vesz az Atyának a világ fölötti
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