Miserend
Június 14-én, szerdán este 8 órakor
taizéi ima lesz a Béthel templomában.
Csütörtökön az irodaidő elmarad.
Június 17-én, szombaton 8 órától
Pilisjászfalun kápolna és kertrendezést
tartunk. A közös munkára és
együttlétre ebéddel is készülünk.
Június 17-én, szombaton 16 órától a
klotildligeti
plébánia
kertjében
plébániai pikniket tartunk. Ez egy kis
batyus összejövetel, amely estig tart.
Június 18-án, vasárnap, Úrnapja lesz.
Klotildligeten a 9 órás szentmisét – jó
idő esetén – a templomkertben tartjuk,
amelyet majd követ az úrnapi körmenet.
Csabán a 11 órás szentmise után
szintén körmenetet tartunk.
Jövő vasárnap még lesz esti 8-as mise
Klotildligeten, utána nyári szüntetet
tartunk. Az esti misék augusztus 27-én
kezdődnek újból.
A bérmálkozási jelentkezési lapokat a
szükséges
mellékletekkel
kérlek
juttassátok vissza Tóthné Müller
Andreához, Cságoly Kristófhoz vagy
Szabolcs atyához.

Klotildliget:
június 11. Szentháromság vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Kiv 34,4b-6.8-9
2Kor 13,11-13
Jn 3,16-18
június 15. csütörtök
18 óra
június 17. szombat
18 óra
június 18. Úrnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
MTörv 8,2-3.14b-16a
1Kor 10,16-17
Jn 6,51-58
Pilisjászfalu:
június 18. Úrnapja
Piliscsaba:
június 11. Szentháromság vasárnap
szlovák nyelvű mise
9 óra
ünnepi szentmise
11 óra
június 16. péntek
17 óra
június 17. szombat
17 óra
június 18. Úrnapja
ünnepi szentmise
11 óra

Imaszándékunk:

a személyes megtérésért
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17 óra

XIII. évf. 24. szám

2017. június 11.

Szentháromság vasárnapja

I

sten és a világ, nem ugyanazon
a pályán mozog, nem ugyanazokat a törvényszerűségeket
követi, sőt nem ugyanazokat az
értékeket szeretné megvalósítani. A
Biblia Istennek és a világnak a konfliktusát a bűnbeesés történetével indokolja. Feltételezi, hogy valamikor Isten
és a világ között tökéletes harmónia
létezett.
Ezt
követően azonban
megbomlott az isteni rend a földön, és
ez megrontotta az Isten és ember, az
ember és ember, valamint az ember és
a természet viszonyát. Ezen viszonyok
restaurálása kezdődött a törvényadással,
folytatódott a prófétai figyelmeztetésekkel, és teljesedett be Jézus Krisztus
eljövetelével.
A világ és az Isten, valamint a hívők és
a nem hívők, radikális szembeállítása
János evangéliumának sajátossága.
János evangéliumában, de másutt is az
újszövetségi írásokban, a világ a bűn
által átjárt társadalmat és a sátán hatalmában lévő emberiséget jelenti. Ebben
a körben Isten igazsága és igazságossága nem jelenik meg. Jellemzője a
gonoszság misztériuma. Legfeltűnőb-

bek benne azok az emberek, akik
lázadnak Isten ellen. Egyben csalóka
világ is ez, hiszen hallatlanul szilárdnak
látszó törvényszerűségei
gyakorta
kevesek kiváltságát szolgálják és sokakat rabszolgasorshoz hasonló kiszolgáltatottságba taszítanak. Ezt a világot
gonosz szellemek, alantas indulatok és
érzések kormányozzák. Ez a társadalom akarati ellenállása miatt képtelen
megérteni Isten igazságosságát, Isten
bölcsességét. Ennek a világnak a
békéje az anyagi biztonság kérészéletű
békéje.
Ha Isten és a világ viszonyát most nem
a világ oldaláról, hanem Isten felől
közelítjük meg, akkor a mai evangélium kiindulási pontja és kulcs mondata
ennek a megközelítésnek: „Úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát, adta oda érte.” Annak ellenére,
hogy Isten elítéli ezt a világot, mégsem
elveszíteni, hanem megmenteni akarja.
Jézust csak az érti meg, aki felfedezi:
Jézusnak sem országa, sem értékrendje,
sem hatalma, sem tanítási módszerei
nem ebből a világból valók. Közte és
az Isten között nincs szakadás, de ezért

„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

gyűlöli is őt a világ, mert benne semmi
közös nincs a bűnös világgal. A világ
mozgatórugója a gyűlölet, Isten és
Jézus Krisztus mozgatója és pedagógiai
elve a szeretet. Ez ugyan János evangéliumából annyira nem világos, de Jézus
a bűnösöket is szereti, gyűlölőit is meg
akarja váltani.
Jézus halálával vette el az ember bűnét,
és megkezdett felépíteni követőivel egy
új világot. Jézus megváltott világa és a
bűnös világ harcban áll egymással.
Annak ellenére, hogy Jézus feltámadása óta ennek a harcnak a kimenetele
eldőlt, mégis a két világ közötti engesztelhetetlen harc ma is folytatódik.
Radnóti Miklós jól fogalmazza meg a
mi helyzetünket: „Még szomorú sem
vagyok, megszoktam e szörnyű világot
annyira, hogy már néha nem is fáj, –
undorodom csak.”
A keresztényeknek pozitív küldetésük

van a világban. Jézus Krisztus után a
keresztényeknek is tanúságot kell
tenniük az igazságról. A tanúságtétel
közben azonban számolnunk kell a
világ ellenkezésével, gyűlöletével,
értetlenségével, sőt az üldözésével is. A
világban az emberi viszonyok mindig a
hatalmasok és elnyomottak, erősek és
kiszolgáltatottak viszonyában értelmezendők. Az isteni személyek közötti
párbeszéd, sohasem a nagyobb és
kisebb közötti párbeszédet jelenti. Az
istenszemélyek, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek közötti párbeszéd egyenlők
közötti párbeszéd, nem a bűnösök
harcával és vetélkedésével megterhelt
párbeszéd, hanem a szerető személyek
egymás felé fordulása. Ezért Jézus
követőinek a Szentháromság életét kell
megérteniük, ha azt a világot akarják
építeni, amit Isten akart.
forrás: Virtuális Plébánia

Ferenc pápa: A képmutatás elpusztítja a közösséget
A képmutatás nem Jézus kifejezésmódja, és
nem lehet a keresztényeké sem, mert a
képmutató ember képes elpusztítani egy
közösséget – mutatott rá a pápa június 6-án,
kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában
bemutatott szentmisén mondott homíliájában.

A keresztények kifejezésmódja Jézus
nyomán az igazság kell hogy legyen.
Óvakodjunk a képmutatás és a hízelgés
kísértésétől – figyelmeztetett a szentatya. – Álnok, kétszínű, képmutató –
ezekkel a jelzővel illeti gyakran Jézus
az írástudókat. Képmutatók, mert mást
mutatnak és mást gondolnak, ahogyan
azt a szó pontosan ki is fejezi. Ezek az
írástudók beszélnek, ítélkeznek, de
mást gondolnak – ez képmutatás.
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Jézus nyelvezetétől azonban távol áll a
kétszínűség és a keresztényekétől is
távol kell, hogy álljon. Egy keresztény
nem lehet álnok, és aki képmutató, az
nem lehet keresztény – szögezte le a
pápa. – Ez nyilvánvaló. Jézus legtöbbször kétszínűnek nevezi ezeket az
embereket.
Nézzük meg, hogyan működnek ezek
az emberek. A képmutató mindig talpnyaló, többé vagy kevésbé, de mindig
hízeleg – folytatta Ferenc pápa. – A
mai evangéliumi szakaszban (Mk
12,13–17) szereplő farizeusok és Heródes-párti emberek is megpróbálnak
hízelegni Jézusnak. A képmutatók
mindig hízelkedéssel kezdik. Hízelgés

az is, ha nem mondjuk meg az igazat,
ha túlzunk és legyezgetjük a másik
hiúságát.
A pápa itt példaként említett egy papot,
akit régebben ismert meg, és aki bedőlt
minden hízelgésnek, mert ez volt a
gyenge pontja. A szentatya rámutatott:
a hízelgés rossz szándékkal történik.
Az írástudók esete jól példázza ezt,
akik próbára teszik Jézust. Előbb
hízelegnek, aztán olyan kérdést tesznek
föl neki, amivel megpróbálják tőrbe
csalni: „Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?” A köpönyegforgatóknak két arca van. De Jézus átlát
álnokságukon,
ezért
világosan
kimondja: „Miért akartok tőrbe csalni?
Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam!”.
Jézus mindig a valósággal válaszol a
képmutatóknak és az ideológia embereinek. A valóság ilyen, minden más
képmutatás vagy ideológia. De ez a
valóság: hozzatok ide egy dénárt. És
megmutatja, milyen a valóság – az Úr
bölcsességével válaszol: „Adjátok meg
tehát a császárnak, ami a császáré, és
az Istennek, ami az Istené!”. Ugyanis a
dénáron valóban a császár képe volt.
A harmadik dolog, amiről Ferenc pápa
beszélt a képmutatás kapcsán, az a
pusztító hatása. A képmutatás, a csalás

kifejezésmódját használta a kígyó is
Évánál. Előbb hízeleg, aztán tönkreteszi az embereket, szétszedi személyiségüket és lelküket. Megöli a közösséget. Amikor egy közösségben álszentek
vannak, akkor nagy veszélybe kerül a
közösség. Az Úr Jézus azt mondta:
„Beszédetek legyen: igen, igen; nem,
nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van” (vö. Mt 5,37). Mennyit árt a
képmutatás az Egyháznak. Óvakodjunk
azoktól a keresztényektől, akik ebbe a
pusztító, bűnös viselkedésbe esnek.
Az álszent képes tönkretenni egy
közösséget. Szépen beszél, de csúnyán
elítél másokat. A képmutató gyilkos.
Ne feledjük: ez hízelgéssel kezdődik,
amire a valósággal kell válaszolni –
hangsúlyozta a szentatya.
Kérjük az Urat, hogy őrizzen meg
bennünket a képmutatás rossz szokásától, attól, hogy álcázzuk viselkedésünket, melyet rossz szándék táplál.
Fohászkodjunk az Úr kegyelméért:
„Uram, add, hogy soha ne legyek képmutató, hogy mindig meg tudjam
mondani az igazat, vagy ha nem mondhatom meg, maradjak csöndben, de
soha, soha ne legyek álszent.”
forrás: Vatikáni Rádió

Megosztás
Mindenkinek van olyan élménye,
öröme, esetleg bánata, amely kikívánkozik belőle, amelyet legszívesebben
megosztana mindenkivel. A SZÍVÜGY
teret ad ezeknek a vallomásoknak.
A júniusi téma: a Szentlélek ajándéka.

A megosztásra szánt élményeket,
gondolatokat – néhány mondat, vagy
akár néhány oldal terjedelemben – a
megosztas@piliscsabate mplom.hu
címre
lehet küldeni.
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