Miserend
Klotildliget:
November 18-án a szombati előesti
szentmiséket Csabán és Klotildligeten
is Mihály atya fogja végezni, Plébános
atya a Páduaiban leszek a szalagavatón.
+++
November 19-én (vasárnap) országos
gyűjtés lesz a karitász javára.
+++
November 19-én (vasárnap) 9:15-kor a
csabai templomban regnumi szentmise
lesz.
+++
November 19-én (vasárnap)
a
klotildligeti Karitász csoport Erzsébet
napi vásárt tart. Kérjük a kedves
Testvéreket, hogy járuljanak hozzá jó
állapotban
lévő
dísztárgyakkal,
háztartási eszközökkel, játékokkal,
könyvekkel a vásárhoz, amelynek
bevételéből
tudjuk
Karácsonykor
megajándékozni az időseket és
támogatni a rászorulókat. A vásár
vasárnap délelőtt lesz a szentmisék
után az altemplomban.
+++
A
klotildligeti
ministránsvezető
személye
megváltozott,
innentől
Kassay Tamás vezeti a ministránsokat.

nove mber 12. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Bölcs 6,12-16
1Tessz 4,13-18
Mt 25,1-13
nove mber 16. csütörtök
nove mber 18. szombat
nove mber 19. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Péld 31,10-13.19-20.30-31
1Tessz 5,1-6
Mt 25,14-30

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
nove mber 19. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
nove mber 12. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
nove mber 17. péntek
nove mber 18. szombat
nove mber 19. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:

a beindítandó új felnőtt és ifi közösségért
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9 óra
11 óra
20 óra

9 óra
11 óra
17 óra
17 óra
9:15
11 óra
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Építeni, óvni és megtisztítani az Egyházat – ezekre az
irányelvekre alapozta homíliáját november 9-én reggel
Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott
szentmiséjén.

Az Egyház megtisztítását magunkon kell kezdeni

E

zen a napon emlékezünk
Róma
székesegyháza,
a
lateráni bazilika felszentelésére, amely „minden egyház anyja”. Ez
a cím nem a büszkeségre, hanem a
szolgálatra és a szeretetre vonatkozó
indok.
Mindenekelőtt építeni kell az Egyházat.
Mi azonban az Egyház alapja? Jézus –
emlékeztetett a pápa. Jézus a sarokköve
ennek az épületnek. Jézus Krisztus
nélkül nincs Egyház. Miért? Mert
hiányzik az alap. Ha pedig alapzat
nélkül építünk egy egyházat, egy templomot, mi történik? Összedől, minden
összeomlik. Ha az élő Jézus Krisztus
nincs az Egyházban, összeomlik.
És mi mik vagyunk? – tette fel a kérdést a pápa. Élő kövek – hangzott a
válasza. Nem vagyunk egyformák,
mindannyian különbözőek vagyunk,
mert ez az Egyház gazdagsága.
Mindenki
az
Istentől
kapott

adományok szerint épít. Nem gondolhatunk egy uniformizált Egyházra, az
nem Egyház. Tehát meg kell óvni az
Egyházat Isten Lelkének figyelembevételével, aki bennünk él.
Ma hány keresztény tudja, hogy ki
Jézus Krisztus, ki az Atya, amikor
imádkozzák a Miatyánkot? – hangzott
a Szentatya kérdése. Amikor a Szentlélekről beszélünk, azt mondják: „Ja,
igen, az a galamb”, és ezzel el van
intézve. A Szentlélek azonban az Egyház élete, a te életed és az én életem!
Mi a Szentlélek temploma vagyunk, és
meg kell őriznünk a Szentlelket, ahogy
Szent Pál tanácsolja a keresztényeknek,
hogy ne keserítsék el a Szentlelket.
Tehát ne viselkedjünk úgy, hogy az
szemben álljon a harmóniával, amelyet
a Szentlélek teremt bennünk és az
Egyházban. Ő a harmónia, ő teremti
meg a harmóniát ebben az épületben.
Végül Ferenc pápa kiemelte: tisztítsuk
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meg az Egyházat, de magunkon kezdjük: mi mindannyian bűnösök vagyunk.
Ha közületek valaki nem az, az emelje
fel a kezét, mert az szép meglepetés
lenne – szólt a jelenlevőkhöz. Ezért
folyamatosan meg kell tisztítani

magunkat és a közösséget is: az Egyház
egyházmegyei közösségét, a keresztény
és az egyetemes közösséget, hogy
növekedni tudjon az Egyház – zárta
csütörtöki homíliáját a pápa.
forrás: Vatikáni Rádió

Az okosak és az okoskodók
„Történt, hogy a nagy király meghirdette jó előre, hogy ha fia nagykorú
lesz, nagy lakodalmat fog ülni! Készült
is rá az egész királyság! A divattervezők csinos lányokat szerződtettek,
és új ruhakölteményeket alkottak az
ünnepre. A felsőbb tízezrek jó előre
előjegyezték a modelleket, amiket az
autógyárosok külön erre az alkalomra
gyártottak; a busz- és a légi társaságok
különjáratokat hirdettek: Már most
takarékoskodjon! jelszóval a középosztálynak, és a szegények kiszámolták,
hogy ha azonnal felkerekednek, épp a
jeles napra érnek oda. Eljött a várva
várt nap, a média nagy zajjal köszöntötte, de a nászünnep előtti éjszakán
egy hurrikán pusztított végig az
országon, az utak járhatatlanokká
vártak, a hidak beomlottak, és a
repülőknek nem volt hova leszállni. Így
aztán amikor megnyíltak a palota kapui,
csak a koldusok álltak ott, akik még a
vihar előtt odaértek. És sehol nem volt
egy riporter, aki megörökítette volna!
Nem garantálom, hogy a hasonlóság
mai történésekkel pusztán a véletlen
műve!” Kiss Ulrich SJ modern
történetét nem véletlenül idéztem… Az
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utolsó ítéletkor megérkezik a vőlegény,
Krisztus, hogy egybekeljen szeretett
menyasszonyával, az egyházzal. Hogy
mikor, azt pontosan továbbra sem lehet
tudni. De szép lett volna ez a tíz
szűzről szóló példabeszéd, ha az
okosak adnak a butuskáknak az olajból,
és akkor azok mentegetőzhettek volna,
hogy a szeretet gyakorlása miatt nem
maradt nekik (sem…). A jóságos
vőlegény még külön díjazta is volna…
Igen ám, de a példabeszéd nem a
jótékonykodásról szól. Hanem az
örömünnepről, a lakodalomról, amelyet
az Atya készít Fiának és jegyesének, a
benne hívők közösségének. Erre készülünk egész életünkben. A földi élet
Jézus tanítása szerint nem pusztán a
születés, növekedés, alkotás, leépülés
majd halál ívében játszódik, hanem az
örök találkozásra való állandó felkészülés jegyében. Növekedés és fejlődés,
kibontakozás és végső beteljesülés,
amelyet a halál sem ront el, csak ajtót
nyit neki.
Az ószövetség népében is élt a tudat,
hogy a házasság Jahve és választott
jegyesének szeretetszövetsége, a lét
legmélyebb titkát hordozza. Ezért

lényegül át a földi szerelem képe az
isteni szeretet misztikus himnuszává
már az Énekek énekében. Jézus is sokszor használja hasonlataiban a nász, a
menyegző, a lakodalom képét. Ő maga
is a kánai menyegzőn kezdte nyilvános
működését, és mutatta meg isteni erejét.
A zsidóknál egy hétig ünnepelték a
lagzit. A vőlegény rokonaival együtt
jött a menyasszony házához, hozta a
jegyajándékot. A tíz szűz kézben fogott,
ovális cserépedényben világító olajmécsessel várt a fogadására. A lakodalmat éjjel tartották. A kikérés elhúzódott,
nem lehetett tudni, mikor érkezik a
vőlegény.
A példabeszéd értelme nem az éberség,
hanem a készenlét. Az okos szüzek is
elaludtak. A balgák is tudták, hogy lesz
menyegző, de cselekedetük nem ezt
tükrözte. Ezek az ostoba leányzók nem
vittek tartalék olajat, az okosak igen.
A balga szüzek gondolkodása gyakran
megfertőz minket is. Egyrészt szívesen
halogatjuk döntéseinket az utolsó pillanatra, mert mindig sietünk. Mindig
valami más a fontos. Aztán amikor jön
a nagy roham – lásd karácsonyi bevásárlás, családi vagy közösségi
ünnep –, akkor tolongunk és agyonstresszeljük magunkat, hogy idejében
sikerüljön minden. Eleinte fel sem
fogjuk, hogy olajunk „kifogy”: elfogy a
türelmünk, megkeményedik a szívünk,
elpárolgott a kezdeti szerelem és hűség.
Akármilyen szuperautónk van, és
akármilyen modern autópályán utazunk,
egyszer csak elfogy az üzemanyag, és a
benzinkutat nem vihetjük magunkkal…
Időnként meg kell állni, és töltekezni.

Mert nem biztos, hogy holnap be lehet
pótolni, jóvátenni, amit ma elmulasztottunk. Nemrég egy idős házaspárnál
jártam egy közös beszélgetésre és
imádkozásra, ahol megdöbbentett az a
tiszta, romlatlan szeretet és gyengédség,
amellyel a feleség ápolja beteg férjét,
akivel 54 éve élnek boldog, szentségi
házasságban. Az ő olajuk nem fogyott
ki…
Másrészt nagyon sok mindent meg
lehet és meg kell osztanunk másokkal.
Bármennyire is sietős az életünk, bármennyire is komoly veszteségek érnek
emiatt – van, amit nem szabad
megosztanunk, egyszerűen azért, mert
nem lehet. Azt, amit nekünk kell
elvégeznünk, senki más nem teheti
helyettünk. Mások helyett nem lehet
táplálkozni, tanulni, imádkozni, bűnbánatot tartani – üdvözülni! Az utolsó
ítéletre sem lehet más helyett felkészülni. Isten sem szerethet senki mást
helyettem. Még Jézus sem tartott
helyettünk bűnbánatot… És mindezt
most, a jelenben, nem akkor, amikor
nyugdíjba vonulunk vagy időnk lesz rá.
Az üdvösségből csak saját hibánk miatt
maradhatunk ki, s arra nincs orvoslás,
másokat nem hibáztathatunk.
Isten az idő ura. Ő határozza meg a
menyegző kezdetét, nincs értelme a
szektás időpont-számítgatásnak. Jézus
ezzel a példabeszédével minősíteni
akarja a földi időt. Töltsük hát ki azt
hűséggel, állhatatos készenléttel, hogy
a kegyelem olaja kitartson a végső
találkozásig.
forrás: peterpater,com
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