Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet,
hogy ellen tudjunk állni annak, aminek
ellen kell állni, vagyis a gonosztól jövő
dolgoknak, aki elveszi a szabadságunkat; és képesek legyünk megnyílni az
újdonságok előtt, de csak ha Istentől
jönnek, a Szentlélek erejével! Az Úr
adja meg nekünk a kegyelmet, hogy
értelmezni tudjuk az idők jeleit, és
meghozzuk azokat a döntéseket,
melyeket abban a pillanatban meg kell
hoznunk! – buzdított homíliája végén
Ferenc pápa.
forrás: Vatikáni Rádió

Május 3-án, elsőcsütörtök lévén,
20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában
szentségimádást tartunk.
Május 4-én, elsőpéntek lévén, 18-22
óráig a klotildligeti templomban csöndes szentségimádás és gyónási, beszélgetési lehetőség lesz. A gyónás,
beszélgetés helyszíne ezeken az alkalmakon a sekrestye, amit a plébánia
felől közelítsünk meg.
Május 5-én (szombaton) nyitott plébánia napot tartunk a klotildligeti
plébánián. A programok 9 órakor kezdődnek imával és reggelivel, utána
pedig korosztályok szerint különböző
programok lesznek délelőtt és délután
egyaránt. Ebéddel készülünk, amihez
hozzatok magatokkal evőkészletet.
Május 6-án (vasárnap) lesz anyák
napja. Ez alkalomból a szentmisék
végén megáldjuk az édesanyákat.
Májusban a hétköznapi szentmisék
előtt fél órával májusi litániát végzünk.

Miserend
Klotildliget:
április 29. vasárnap
ünnepi mise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 9,26-31
1Jn 3,18-24
Jn 15,1-8
május 3. csütörtök
18 óra
május 5. szombat
18 óra
május 6. vasárnap
ünnepi mise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48
1Jn 4,7-10
Jn 15,9-17
Pilisjászfalu:
április 29. vasárnap
május 6. vasárnap
Piliscsaba:
április 29. vasárnap
ünnepi szentmise
május 4. péntek
május 5. szombat
május 6. vasárnap
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:

hála a Megváltás ajándékáért
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17 óra
17 óra

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra
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2018. április 29.

Ferenc pápa: Az Egyház olyan, mint a kerékpár
János evangéliumának napi szakasza
(Jn 10,22–30) a törvénytudók elzárkózására irányítja a figyelmet, mely
merevségbe torkollik – mutatott rá a
Szentatya. Kifejtette: Ezek az emberek
csak saját magukat képesek a középpontba állítani; közömbösek a Szentlélek működése iránt, és érzéketlenek
az újdonságokra. Főként azonban
képtelenek értelmezni az idők jeleit, a
szavak és az elméletek foglyai. Ugyanahhoz a kérdéshez térnek vissza
minduntalan, képtelenek kilépni zárt
világukból, az eszmék foglyai. Megkapták a törvényt, mely élet volt, de ők
„desztillálták”, ideológiává alakították.
Körbe-körbe járnak – képtelenek
kilépni ebből, minden újdonságot
fenyegetőnek éreznek.
Merőben más értéket képviselnek Isten
gyermekei, akik – bár kezdetben esetleg hallgatnak, mégis – szabadok, és
képesek rá, hogy a Szentlelket állítsák
a középpontba. Az első tanítványok
példája a mai szentleckéből (ApCsel
11,19–26) jól mutatja nyitottságukat az
újdonságra, és arra, hogy Isten szavát
készek a megszokottaktól eltérően is
terjeszteni, nem a „mindig így csináltuk” modellt követik – hangsúlyozta
Ferenc pápa. – Engedelmesek voltak a

Szentléleknek, hogy valami olyat
csináljanak, ami több mint forradalom.
Erőteljes változást vittek végbe, melynek közepén a Szentlélek állt: nem a
törvény, hanem a Szentlélek.
Az Egyház mozgásban lévő egyház
volt, amelyik túllépett önmagán; nem
kiváltságosok zárt csoportja, hanem
missziós egyház. Azt is mondhatnánk,
hogy az Egyház egyensúlya éppen a
mozgásban keresendő, a Szentlélekhez
való hűségben. Valaki azt mondta,
hogy az Egyház egyensúlya a kerékpár
egyensúlyához hasonlít: akkor működik jól, ha mozgásban van. Ha hagyod
leállni, eldől. Jó példa – szögezte le a
pápa.
Bezárkózás és nyitás: ez a két ellentétes
pólus jellemzi az emberi viselkedést a
Szentlélek sugallatával szemben. A
nyitás a tanítványok, az apostolok
sajátja. A kezdeti ellenállás nem pusztán emberi dolog, hanem biztosíték arra,
hogy nem hagyják megtéveszteni
magukat mindentől, aztán az imádság
és a megkülönböztetés révén megtalálják az utat. Mindig lesz ellenállás a
Szentlélekkel szemben, mindig, a világ
végezetéig – figyelmeztetett a Szentatya.
folytatás a 4. oldalon

„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

XXIX. Komáromi Imanap
A Pázmaneum Polgári Társulás, a
Jópásztor Alapítvány és a Komáromi
Római Katolikus Plébánia szervezésében, Jópásztor vasárnapján, április 22én került sor a XXIX. Komáromi Imanapra Révkomáromban.
Az Imanapon magyar főpásztorért
valamint magyar papi és szerzetesi
hivatásokért imádkoztunk a Prohászka
emlékév keretében.
Kevesen tudják a Kedves Hívek közül,
hogy hosszú évek óta imahadjárat
folyik a Felvidéken magyar anyanyelvű
főpásztorért. A mozgalom élén a
Pázmáneum Társulás áll, melynek

védnök-elnöke ThDr. Karaffa János,
volt klotildligeti plébános atya.
Magam is részt vettem ezen a szép
ünnepségen vasárnap Északkomáromban a Szent András templomban, ahol
egy órás engesztelő szentségimádást
tartottak a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra
való
előkészület
jegyében.
A 15.00 órakor tartott keresztút
Prohászka Ottokár gondolataival zajlott
születésének 160. évfordulójára emlékezve.
Ezt követte 16.00 órakor az ünnepi
főpapi szentmise.

Basilica S. Andreae in Komárom
A komáromi Szent András plébániatemplom „Basilica
minorrá” való ünnepélyes kihirdetésére 2018. április
22-én került sor.
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 443/16
„Tyrnaviensis” c. dekrétummal Őeminenciája Robert
Sarah bíboros, a kongregáció prefektusa Őszentsége
Ferenc pápa nevében Szent András apostol tiszteletére
felszentelt plébániatemplomot bazilika címmel és
méltósággal ékesítette fel.
A
pápai
dekrétum
ünnepélyes
kihirdetését
Őexecellenciája Mons. Orosch János nagyszombati
érsek végezte.
PROHASZKA OTTOKAR
szlovákot, a latint, de tudott franciául,
A XX. századi magyar egyház egyik görögül, héberül. Apja gyakori áthelyelegragyogóbb csillaga, Prohászka Otto- zései miatt gyakran váltott iskolát:
kár Nyitrán született 1858. október 10- Rózsahegyen, Losoncon, majd Nyitrán
én. Atyja – Prohászka Domokos – a piaristáknál, Kalocsán a jezsuitáknál
morva pénzügyi kistisztviselő, anyja tanult, 1875-ben kispapként Eszter– Filberger Anna – a nyitrai pékmester gomban érettségizett. Tehetségére
lánya volt. A családtagok egymás felfigyeltek elöljárói. Simor János
között németül beszéltek. Prohászka prímás Rómába küldte. 1881. október
később elsajátította a magyart, a 30-án ott szentelték pappá. 1882-ben
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tért haza filozófiai és teológiai
doktorátussal. Főpásztora az esztergomi szemináriumba vezényelte, ahol
22 esztendeig dolgozott. A kisszeminárium görög-latin tanárából a dogmatika
professzora, majd az egész intézményt
megújító lelki vezetője lett. Forradalmasította a hazai papnevelést.
Esztergomban vált a sajtó segítségével
a
századvégi
magyar
katolikus
megújhodás programadójává. A szociális kérdések különösen érdekelték:
magyarra fordította XIII. Leó Rerum
Novarum című enciklikáját, időtálló
bírálatot írt Marx Tőkéjéről. Világosan
látta: ha nem születik az Egyház
vezetésével megoldás a szociális
feszültségek leküzdésére, akkor teret
nyer az ateista, erőszakos baloldal,
mely minden értéket elsöpör. Ez a
politika felé terelte: szenvedélyes
cikkeket írt, és képviselőválasztáson is
indult. Prohászka Ottokárt a katolikus
társadalom nagy része szónokként és
lelkivezetőként ismerte és szerette meg.
1904-ben a budapesti egyetem hit-

tudományi
karának
dogmatika
professzora lett.
Ferenc József 1905. október 17-én
nevezte székesfehérvári püspöknek.
December 11-én erősítette meg a
döntést X. Piusz pápa, aki karácsonykor Rómában püspökké szentelte.
Prohászka székét 1906. január 21-én
foglalta el. Püspökként is megmaradt
puritán embernek.
A
főpásztorság
visszasodorta
Prohászkát a politikához is. A világháborút követő új társadalmi berendezkedést érdeklődéssel figyelte. 1920-ban
nemzetgyűlés képviselői feladatot
vállalt, mert aktívan részt akart venni a
keresztény magyar állam kiépítésében.
A
budapesti
Egyetemi-templom
szószékén csapta meg a halál szele
1927. április 1-jén prédikáció közben, a
következő napon a szomszédos Központi Papnevelő Intézetben elhunyt.
1938 óta az emlékére emelt székesfehérvári templomban nyugszik.
Jelmondata: Dum spiro, spero, vagyis:
Amíg élek, remélek.
Csíky Gábor

PROHÁSZKA OTTOKÁR BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT
Jóságos mennyei Atyánk! Te hűséges szolgádat, Ottokár püspököt irántad
lángoló szeretettel ajándékoztad meg. Ez a szerető lelkület indította és segítette
Őt arra, hogy bölcsen hirdesse Igéd örök igazságait, és legyen Magyarország
apostola és tanítója.
Lángoló lelkületének forrása Fiad szentséges teste, az Örök élet kenyere volt,
akit szívébe fogadott és naponta odaadóan imádott. Az Oltáriszentség erősítette meg őt, hogy Egyházát és hazáját hűségesen szeresse. Kegyelmed
erejéből első tudott lenni mások szolgálatában, előre tudott nézni és utat tudott
mutatni az eszmék világában, alázatos tudott maradni megpróbáltatásai közepette.
Kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy mielőbb oltárainkon tisztelhessük őt, és így váljék valóra benne és mibennünk is a szeretet végső
győzelme. Ámen.
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