ket hordozó Szűz Mária közbenjárását kérve.
Szeretettel várom imaszövetségünk
tagjait egyházmegyénk minden programjára!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Spányi Antal
megyés püspök
Június 5-én, Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap lesz Székesfehérváron, a
Bregyó Szabadidő Központban. A
változatos programok 10 órától 16
óráig tartanak, amelyre szeretettel
hívják az egyházmegye híveit.
Június 8-án Klotildligeten a szentmise
17 órakor fog kezdődni, amely egyben
a Szent László ovisok Te Deum-a is
lesz. Az irodaidő ezen a napon elmarad.
Június 10-én 11 órakor Pilisjászfalun
elsőáldozás lesz.
Június 11-én 9 órakor Klotildligeten
elsőáldozást, csabán pedig szlovák
szentmisét tartunk.

Miserend
Klotildliget:
június 4. Pünkösdvasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 2,1-11
1Kor 12,3b-7.12-13
Jn 20,19-23
június 8. csütörtök
június 10. szombat
június 11. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Kiv 34,4b-6.8-9
2Kor 13,11-13
Jn 3,16-18

9 óra
11 óra
20 óra

17 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

17 óra

Piliscsaba:
Június 11-én 10:30-kor Máriaremetén
egyházmegyei zarándoklat lesz.
A bérmálkozási jelentkezési lapokat a
szükséges mellékletekkel kérlek juttassátok vissza Tóthné Müller Andreához,
Cságoly Kristófhoz vagy Szabolcs
atyához.

június 4. Pünkösdvasárnap
ünnepi szentmise
június 9. péntek
június 10. szombat
június 11. vasárnap
szlovák nyelvű mise
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:

a személyes megtérésért
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2017. június 4.

Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása

Pilisjászfalu:
június 11. vasárnap

XIII. évf. 23. szám

11 óra
17 óra
17 óra
9 óra
11 óra

Pünkösd ünnepe húsvét után a
legrégibb ünnepünk, amelyet idén
június 4-én ünne plünk. Története
visszanyúlik az Ószövetség világába.
Mózes korától kezdve húsvét után
hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet hellenista hatásra
ógörögül pentékoszté-nak (ötvenedik)
neveztek. Nyelvünk – számos más
nyelv között – ebből származtatja az
ünnep ma használatos nevét.
Az Ószövetségben kétféle értelmezése
volt Pünkösd ünnepének. Kezdetben a
hetek ünnepe volt, aratási ünnep, amely
során az első termést felajánlották
Istennek, de később, s Jézus korában
már bizonyos, hogy új értelemmel
gazdagodott: a törvényadás és a Sínaihegyen kötött szövetség ünnepe lett.
Azáltal, hogy a Szentlélek azon a
napon áradt ki, amelyen az Istentől
kapott törvényt ünnepelték, jelzi, hogy
ennek az addigi ünnepnek a tartalmát
gazdagítja: a törvény már nem csak
kőtáblára van írva, hanem az Őt befogadó emberek szívébe is.

A keresztények kezdettől fogva a
húsvéthoz kötötten tartották meg az
ötvenedik napot. Ókeresztény szokás
szerint pünkösd a húsvéti időszak
megkoronázása, amelyet Keleten és
Nyugaton egyaránt ünnepeltek. Vannak,
akik Szent Pál apostol megjegyzésében – „pünkösdig maradok Efezusban”
(vö. 1Kor 16,8) – már a keresztény
pünkösdöt értik. Az azonban biztos,
hogy az Elvirai zsinat (313) tanítja, ha
valaki nem tartja meg pünkösd ünnepét,
új tévtanítást vezet be az Egyházba. A
IV. században már egyre több említés
történik az ünnepről, mint például
Pünkösd napjának jeruzsálemi megünnepléséről a IV. század végén Eteria
zarándoknő is megemlékezik.
Pünkösd ünnepi napján három fontos
esemény történt: a Szentlélek eljövetele,
mint Krisztus megváltó tettének
gyümölcse és beteljesítője; az Egyház
alapítása, és az egész világra kiterjedő
missziós munka kezdete. Ezek az
események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek. Ezt tükrözi az
Egyház e napra szóló antifónája is:

„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

Prohászka Imaszövetség
„Ma teljessé lett a Pünkösd ünnepe,
alleluja;
ma megjelent a Szentlélek az
apostoloknak a tűzben,
és karizmatikus ajándékokat osztott
nekik;
elküldte őket az egész világra, hogy
hirdessék az igét, és tanítsák:
Aki hisz, és megkeresztelkedik,
üdvözül, alleluja”.
A Szentlélek kiáradásának történetét az
Apostolok Cselekedetei (ApCsel 2,111) rögzíti. A leírás szerint miután a
Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok
mindenkinek a saját nyelvén hirdették
az evangéliumot. Isten a nyelvek
csodájával mutatja meg azt az egységet,
amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven
beszélő embereket. Ezáltal született
meg az első pünkösdkor az Egyház,

amely egy, szent, katolikus és apostoli.
Ferenc pápa a következőt tanítja erről:
„A Szentlélek az, aki mozgatja az egyházat, ő az, aki dolgozik az egyházban
és a szívünkben. Ő az, aki minden
keresztényből egy, a többiektől különböző személyt alakít ki, de akik mégis
egységet alkotnak. Ő az, aki előre visz
bennünket, aki kitárja az ajtókat és aki
misszióba küld bennünket, hogy
tegyünk tanúságot Jézusról. A Szentlélek az, aki Isten dicséretére indít
bennünket és imádságra ösztönöz: Ő
imádkozik bennünk! A Szentlélek az,
aki bennünk van és aki megtanít minket az Atyára tekinteni és így szólítani:
Atya! … A keresztény élet találkozás
Jézus Krisztussal! Éppen a Szentlélek
az, aki erre a Jézussal való találkozásra
segít minket.”
forrás: katolikus.hu

Ima a Szentlélekhez
Mennyei Király, Vigasztaló,
igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
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Prohászka Imaszövetség Kedves Tagjai!
Krisztusban Ke dves Testvéreim!
Júniusban jeles esemény és ünnep lesz
egyházmegyénkben, mely kimondottan
is kapcsolódik a papi és szerzetesi
hivatásokhoz. A papszentelés, amikor a
hivatásukra felkészülteket köszönjük
meg az Úrnak, és kérjük számukra a
szentelő püspökkel együtt a kegyelmet,
hogy küldetésüket Isten elgondolása
szerint töltsék be.
Kérem, fogadják szeretettel Prohászka
Ottokár püspök gondolatait:
„Szeressük Jézust érzelemmel is. Hisz
az Oltáriszentségben pláne még a tért
véve is, közel van; szőnyeges, virágos
az oltára, selymes a tabernákuluma.
Legyen körülötte minden tiszta, fényes,
kedves. Viseltessünk szeretetreméltóságával szemben természetes szívélyességgel; hiszen a szeretet érzelmes;
vannak énekei s meleg tekintetei,
vannak virágai s koszorúi. Aki mást
szeret, az kellemes benyomásokat vesz
tőle, mintha a tavasznak lehelete
csapná meg arcát; «oleum effusum
nomen tuum».
Jézus is akarja, hogy ragaszkodó szeretettel viseltessünk iránta, azért tetszett
neki Mária kenete, s Simon farizeus
ellen is azért van kifogása, mert nem
volt iránta figyelmes, gyöngéd szeretettel; lábát meg nem mosta, csókot nem
adott neki, haját meg nem kente. Krisztus nem stoikus; egyháza sem az;
balzsammal keni meg kelyheit, hogy az
Úrvacsora balzsamos, illatos legyen; s
az Úrnapja virágos, koszorús ünnep.
Ne kössük meg az emberi szívet;
«diliges Dominum ex toto corde tuo»;
corde, corde; szeresd az Istent a te érző

szíved szeretetével.”
(Prohászka Ottokár:
evangéliumról)

Elmélkedések

az

Figyelmükbe és imáikba ajánlom az
egyházmegye
közelgő programjai
közül a következőt:
• Papszentelés
június 24.
Egyházmegyénk
hagyományának
megfelelően a papszentelési misét
Keresztelő Szent János születésének
ünnepén tartjuk, június 24-én 10 órakor.
Imádkozzunk jubiláns testvéreinkért
is, akikkel a papszentelési misében
adunk közösen hálát a szolgálat
kegyelmeiért. A Prohászka Imaszövetség tagjait kérem, hogy kiemelten imádkozzanak ezen a napon papi
hivatásokért.
• Emlékmise Szakos Gyula püspök
halálának 25. évfordulóján
június 20.
Este 18 órakor szentmise lesz Szakos
Gyula püspök halálának 25. évfordulója alkalmából
• A vértessomlói Sarlós Boldogasszony templom búcsúja –
gyermekeket váró, hordozó családok megáldása
július 2.
Vasárnap 10 órakor, a vértessomlói
Sarlós
Boldogasszony
templom
búcsújára hívom azokat a családokat,
akik gyermekáldásra várnak, vagy
gyermek
születésére
készülnek.
Püspöki szentmise keretében imádkozunk és áldom meg őket, a Gyerme3

