Miserend
Június 15-én (pénteken) délután
plébániai horgászat lesz a Háziréti
tavon, az érdeklődők a részletekkel a
plébánost keressék.
Június 15-én (pénteken) 20 órakor
taizéi ima lesz a Béthel fedett-nyitott
közösségi terében.
Június 24-én kerül átadásra a szentségi
kápolna
Klotildligeten.
Ezzel
kapcsolatban egy fórumbeszélgetésre
hívjuk
mindazokat,
akiknek
a
szentségimádással
kapcsolatban
kérdésük van, vagy szempontokat
szeretnének kapni hozzá. Ez az alkalom
június 16-án 19 órakor a csabai
plébánián lesz. Aki ezen részt szeretne
venni, személyesen vagy emailben
jelezze a plébánosnak.
Június 17-én 9 órakor a csabai
templomban regnumos mise lesz,
amely egyben Babos Áron atya
újmiséje is lesz. A 17 órás jászfalui
szentmisét is ő fogja tartani, amely
szintén újmise lesz.
Ezen a héten a hétfői páduai, a keddi
iosephinumi és a vasárnap esti 20 órás
klotildligeti szentmisék még meg
lesznek tartva, de az ezt követő, 18ával kezdődő héten már nyári szünetet
tartunk.

Klotildliget:
június 10. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Ter 3,9-15
2Kor 4,13-5,1
Mk 3,20-35
június 14. csütörtök
június 16. szombat
június 17. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Ez 17,22-24
2Kor 5,6-10
Mk 4,26-34

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
június 10. vasárnap
június 17. vasárnap

17 óra
17 óra

Piliscsaba:
június 10. vasárnap
ünnepi szentmise
június 15. péntek
június 16. szombat
június 17. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:

a tanév lezárásáért és a nyárkezdésért
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
17 óra
17 óra
9 óra
11 óra
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Ferenc pápa: Ez a nap Isten szeretetének ünnepe!
Isten szeretete határtalan szeretet.
Nagysága a kicsi dolgokban és a gyengédségben mutatkozik meg – hangsúlyozta a pápa június 8-án, Jézus
Szentséges Szíve ünnepén a Szent
Márta-házban tartott reggeli szentmiséjén.
Ma Jézus Szentséges Szívének liturgikus ünnepe van. Ferenc pápa homíliáját
azzal kezdte, hogy rámutatott, ezt a
napot Isten szeretete ünnepének is
nevezhetnénk. Kiemelte, hogy nem mi
vagyunk azok, akik szerették Istent,
hanem Ő az, aki előbb szeretett minket.
Ő az első, aki szeret minket. Ezt az
igazságot a mandulavirág jelképével
magyarázták a próféták. Ez ugyanis az
első fa, amely tavasszal virágba borul.
Isten is ilyen, mindig ő az első. Elsőként vár, szeret és segít minket.
Nem könnyű megérteni Isten szeretetét.
A napi második olvasmányban, az
efezusiakhoz írt levélben Szent Pál
Krisztus felfoghatatlan gazdagságáról
beszél, egy rejtett misztériumról. Olyan

szeretet ez, amelyet nem lehet megérteni. Krisztus szeretete minden tudást
felülmúl. Ilyen nagy Isten szeretete.
Egy költő úgy fogalmazott, hogy olyan
ez, mint a tenger part és fenék nélkül,
vagyis egy határtalan tenger. Ezt a
szeretetet kellene megértenünk, ez az a
szeretet, amelyet megkapunk.
Az Úr az üdvösségtörténet során
kinyilatkoztatta szeretetét. Nagy pedagógus volt – jegyezte meg a pápa
Ózeás próféta szavaira utalva az első
olvasmányból. – A próféta ebben elmagyarázza, hogy Isten nem hatalma által
nyilatkoztatta ki szeretetét. Népét,
Izraelt megtanította járni, a kezét fogva.
Gondoskodott róla, mint egy édesapa.
Hogyan juttatja kifejezésre szeretetét
Isten? – tette fel a kérdést a Szentatya. – Nagy dolgokkal? Nem, kicsivé
válik, a gyengédség és a jóság gesztusai által fejezi ki szeretetét. Kicsivé
válik, közelebb lép, és ezzel érteti meg
szeretetének nagyságát. Végül elküldi
saját Fiát, aki megtestesült és megalázta magát egészen a halálig. Ez Isten
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szeretetének misztériuma: a legnagyobb nagysága a legkisebb kicsiségében nyilvánul meg.
Így érthetjük meg a keresztény utat is.
Amikor Jézus a keresztény hozzáállást
akarja megtanítani számunkra, akkor
kevés dolgot mond, megmutatja azt a
híres szabályt, ami alapján megítéltetünk. Mit mond? Nem azt mondja,
hogy úgy gondolom, Isten ilyen és
ilyen; én megértettem Isten szeretetét.
Nem. Azt mondja, hogy kicsiben
megtettem Isten szeretetét: adtam enni
az éhezőnek, adtam inni a szomjazónak,
meglátogattam a beteget és az elítéltet.

Az irgalmasság cselekedetei jelentik a
szeretet útját, amelyet Jézus tanított
meg nekünk, folytonosságban Isten
nagy szeretetével – hangsúlyozta
Ferenc pápa.
Nincs szükség tehát nagy szavakra a
szeretetről, hanem emberekre van szükség, akik képesek megtenni ezeket a kis
dolgokat Jézusért, az Atyáért. Az irgalmasság cselekedetei jelentik e szeretet
folytonosságát, amely kicsivé válik,
eljön hozzánk, mi pedig továbbvisszük – zárta péntek reggeli
homíliáját a pápa.
forrás: Vatikáni Rádió

Köszönet az új padokért
Kedves Testvérek!
Május 25-én a lenti padok, május 29-én
pedig a karzati padok is, akkor még
nem hivatalosan, átadásra kerültek.
Azóta megtörtént a hivatalos átadásátvétel, és az akkor felfedezett néhány
kisebb hiba is kijavításra került, ezért
most elérkezett az idő, hogy ÖSSZEFOGLALJUNK, MEGKÖSZÖNJÜNK
és leginkább ÖRÜLJÜNK.
2017. tavaszán merült fel, hogy pályázati segítséggel meg lehetne újítani
templomunk padjait. Bár ezt előzetesen
nem terveztük – hiszen a beruházás
nagyságrendje bőven meghaladta meglévő anyagi lehetőségeinket – befogadtuk a javaslatot. Utána talán egy kicsit
be is lassultunk, abszolút nem érezve a
feladat nagyságát és bonyolultságát.
Nem sűrűn szokott egy egyházközség
templomi bútorzatot cserélni.
A múlt év őszén azonban – az idő
szorítása miatt is – felgyorsult a munka.
A tervező elkészítette az első változato2

kat, majd több beszélgetés után elkészítette a végső terveket. Februárban
ezeket elküldtük olyan vállalkozóknak,
akiknek a munka méretéhez és minőségi előírásaihoz szükséges kompetenciájuk rendelkezésre állt. Végül a
biztonságos és minőségi leszállítás,
valamint a jó költségszint feltételeinek
leginkább megfelelő kivitelezőt, a
Sykomor Kft.-t bíztuk meg a feladat
megvalósításával.
Az
ajánlatukat
– mint a többiekét is – februárban
kaptuk, majd a kiértékelés után
márciusban szerződtünk.
A nyers, első osztályú tölgy pallók
minőségét március közepén ellenőriztük a vállalkozó telephelyén. A
forgácslapokból készült mintapadot
március 24-én, a tavaszi nagytakarításkor próbáltuk ki, és számos, főleg ergonómiai és méretbeli változtatási
javaslatot tettünk a tervekhez képest.
Ez volt talán az egyik legfontosabb
mozzanat, hiszen a terv összevetése a

valóságos kivitellel és léptékkel a legmeghatározóbb ellenőrzési pont az
ilyen munkáknál. Nagy tapasztalat volt!
Április 16-án a vállalkozó telephelyén
tekinthettük meg és próbálhattuk ki az
első, valóságos tölgy anyagból és
valóságos méretben készült padot. És
lássatok csodát, még ott is felmerült
olyan probléma, jelesül a felhajtható
térdeplő biztonságos pozíciói, ami több
órás ottani és több napos utólagos
gondolkodást igényelt a lehetséges
megoldás
megtalálása
érdekében.
Ezután már csak az idő volt a versenytárs, ami egy, május 26-ára tervezett
klotildligeti esküvő formájában különös hangsúlyt kapott.
De 25-én a lenti padok elkészültek, a
nagytakarítás megtörtént, szombaton
megvolt az esküvő, vasárnap megvolt
az elsőáldozás. A felavatás megtörtént!
Itt már csak a köszönet sorai következnek, abc-ben szeretném felsorolni
mindazokat, akik közvetlenül vettek
részt vagy a tervezésben, vagy a
finanszírozás megteremtésében, vagy a
kivitelezés minőségi elősegítésében,
vagy az adminisztratív lebonyolításban,
vagy a takarításban és csak remélni
tudom, hogy nem hagytam ki senkit.

Tehát következzenek a nevek:
Arnhold Erzsébet sekrestyés, Bakos
Bulcsú, Kiss Antal, Laza Zoltán,
Paczolay Balázs, Ramocsai Pál,
Reischl Gábor, Seyfried Gusztáv
tervező, Takács Dénes kivitelező,
Szilágyi Szabolcs plébános és Varga
Erika pénztáros. Hálás köszönet
mindnyájatoknak a lelkiismeretes és
önzetlen munkátokért és családotoknak
a türelemért!
Egy, a pad kivitelezési időszakában
folytatott beszélgetés közben kérdeztem valakitől, hogy hova is tettük a
jobbik eszünket? Ha valamilyen ötlettől
tartózkodnia kellene az embernek a
templommal kapcsolatosan: az a padok
cseréje. Mindenki bennük ül egy órán
keresztül, egy párszor letérdel, tehát ha
az nem sikerül, akkor örök fiaskó a
jutalma.
Remélem, reméljük, hogy ez itt nem
így történt és jó bemenni a templomba,
és jó látni a padokat, és jó beléjük ülni,
és jó bennük letérdelni. Legyünk hálásak, hogy a zökkenők, viták, egyet nem
értések ellenére valami szép, a közösségünknek tetsző eredménye van az
erőfeszítéseinknek!
Fárizs Péter (világi elnök)

Ma van a klotildligeti templom búcsúnapja is. Ezen a napon teljes búcsú
nyerhető az adott templomban, melynek föltételei: a kegyelem állapota, egy
Hiszekegy és Miatyánk elimádkozása.
Jézus szívének tisztelete dogmatikailag
a Szentíráson alapul: Jézus kereszten
átszúrt szíve a megváltó szeretet

szimbóluma. Magát az Istenembert
ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének
szeretetét kifejezte.
IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve
ünnepét
az
egész
Egyházra
kiterjesztette. A főünnep napja a
pünkösd utáni második vasárnapot
követő péntek.

Kérjük, hogy a klotildligeti plébániára ne hozzunk semmit a plébános vagy a
karitászvezető engedélye nélkül, sem ruhát, sem könyvet, sem egyebet.
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