Miserend
Június 21-én 17 órakor Te Deum lesz
a Páduaiban, emiatt a 18 órás
klotildligeti szentmisét Mihály atya
mondja.
Szintén csütörtökön, 21-e lévén, a 18
órás szentmise után 24 óráig az
Egyházközségi Nővérek Kápolnájába
szentségimádást tartunk hivatásokért.
Június 24-én a 11 órás klotildligeti
szentmise lesz Bindes Ferenc atya
gyémántmiséje, amelyre szeretettel
hívjuk a testvéreket. A szentmise keretében köszöntjük őt, és ekkor lesz a
szentségi kápolna megnyitása is. A
szentmisét követően a plébániakertben
folytatódik az ünnepség, innivalóval
készülünk, szendvicseket, süteményeket örömmel fogadunk. Aznap a csabai
11 órás szentmisét Mihály atya fogja
tartani.
Ezen a héten a hétfői páduai, a keddi
iosephinumi és a vasárnap esti 8-as
ligeti szentmisék már nem lesz megtartva, ezek a szentmisék nyár végén
lesznek újból
Június 30. és július 29. között, öt
hétvégén keresztül nem lesz Csabán
szombati 17 órás és Klotildligeten
vasárnapi 11 órás szentmise. A nyári
miserendet a listáinkra elküldtem, és a
templomaink hirdetőtábláira kihelyeztük.

Klotildliget:
június 17. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Ez 17,22-24
2Kor 5,6-10
Mk 4,26-34
június 21. csütörtök
június 23. szombat
június 24. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 49,1-6
ApCsel 13,22-26
Lk 1,57-66.80

június 17. vasárnap
június 24. vasárnap

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
–

17 óra
17 óra

Piliscsaba:
június 17. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise
június 22. péntek
június 23. szombat
június 24. vasárnap
ünnepi szentmise
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A sértés a gyilkosság kezdete
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Imaszándékunk:
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9 óra
11 óra
20 óra

9 óra
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

Idegességből, irigységből kiszalad a
szánkon a sértés, amivel elvesszük a
másik méltóságát. Jézus azt kéri, hogy
engesztelődjünk ki testvérünkkel, még
ha haragszunk is rá – erről elmélkedett
a pápa június 14-én, a Szent Mártaházban bemutatott reggeli szentmisén.
Amikor csúcsforgalomban ülök az
autóban és elhagyja a számat néhány
sértés, de még gyakrabban, amikor
irigy vagyok valakire, akkor elkezdem
meggyilkolni őt, elveszem a jogát
ahhoz, hogy tiszteletre méltó legyen,
megölöm a jövőjét. Jézus gyökeres
kiengesztelődést kér tőlünk, azt, hogy
tartsuk tiszteletben magunk és a másik
ember méltóságát – Ferenc pápa a
hegyi beszédből való szakaszt elemezte
Szent Máté evangéliumából: Jézus azt
tanítja, hogy tartsuk tiszteletben embertársaink életét és becsületét.
Jézus régimódi sértéseket említ –
jegyezte meg mosolyogva a Szentatya. – Nekünk sokkal cirkalmasabb,
ízesebb, színesebb sértéseink vannak.
Jézus keményen fogalmaz, mert a
tízparancsolat „Ne ölj!” parancsához
hozzáteszi: „méltó az ítéletre mindaz,

aki haragszik testvérére”. Ha azt mondjuk testvérünknek, hogy hülye, őrült,
akkor méltók vagyunk az ítéletre. A
sértés ugyanis a gyilkosság kezdete, a
másik lejáratása. Ilyenkor elvesszük
tőle a jogot, hogy tiszteletre méltó
legyen, a társadalom félreállítja, megöli.
Ma már hozzászoktunk ehhez, a sértések levegőjét szívjuk. Elég, ha csúcsforgalomban autót vezetünk, ott aztán
egész karnevál van a sértésekből. Az
emberek pedig találékonyan sértegetik
egymást. A kis sértések aztán – amit
például a csúcsforgalomban mondunk
az autóban ülve – nagy sértésekké
válnak. A sértés pedig eltörli a másik
ember jogát. „Nem, ne hallgasd meg”.
Ez a megkövezés. Ennek az embernek
nincs többé joga beszélni, eltörölték a
hangját.
A sértés azért olyan veszélyes, mert
gyakran irigységből fakad. Amikor egy
személy fogyatékkal él, legyen az
mentális vagy fizikai, akkor nem jelent
rám veszélyt és nincs kedvem sértegetni. Ha azonban olyat csinál, ami
nekem nem tetszik, akkor sértegetem és
„fogyatékosnak” állítom be: értelmi,
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szociális, családi fogyatékosnak, aki
képtelen a beilleszkedésre. És ezért
gyilkos a sértés: megöli a másik
személy jövőjét, az előtte álló utat. Az
irigység nyitja ki a kaput, mert amikor
a másik ember rendelkezik valamivel,
ami engem fenyeget, akkor az irigység
arra késztet, hogy sértegessem a
másikat. Szinte mindig ott rejlik az
irigység – állapította meg a pápa.
A Bölcsesség könyve azt mondja, hogy
a halál az ördög irigységén keresztül
lépett be a világba. Az irigység hozza a
halált. Mondhatjuk, én nem irigylek
senkit, de gondoljuk jól végig. A rejtett
vagy nyílt irigység erős; képes sárgává,
zölddé változtatni, mint az epe, amikor
betegek vagyunk. Az embereknek
sárga, zöld lesz a lelkük az irigységtől,
és ez arra hajtja őket, hogy sértegessék,
elpusztítsák a másikat.
Jézus azonban megállítja ezt a folyamatot – mutatott rá Ferenc pápa. – Nem,
ezt nem szabad, olyannyira, hogy ha
elmész imádkozni vagy misére és

észreveszed, hogy testvérednek baja
van veled, menj és engesztelődj ki vele.
Jézus ilyen radikális. A kiengesztelődés
nem jólneveltség, hanem radikális
hozzáállás, amely igyekszik tiszteletben tartani a másik méltóságát és a
sajátját is. A sértéstől a kiengesztelődésig, az irigységtől a barátságig. Ezt a
folyamatot adja nekünk ma Jézus.
Jót tesz nekünk ma, ha végiggondoljuk:
Hogyan sértegetek én? Mikor sértegetek? Mikor tépem ki a szívemből a
másikat egy sértéssel? És nézzük meg,
hogy ott van-e az irigység keserű
gyökere, ami arra indít, hogy elpusztítsam a másikat, hogy legyőzzem a
versengésben. Nem könnyű ez. De
gondoljunk arra, hogy milyen szép, ha
soha nem sértegetjük a másikat. Szép,
mert így hagyjuk, hogy a másik növekedjen. Az Úr adja meg nekünk ezt a
kegyelmet – fohászkodott a csütörtök
reggeli szentmisén Ferenc pápa.
forrás: Vatikáni Rádió

Kerékpáros zarándoklat
Az idei évben a Kultúra Pápai Tanácshoz tartozó „Sport at the service of
humanity” kezdeményezéssel együttműködve kerül megrendezésre a Mária
Maraton kerékpáros zarándoklat,
amely
Európa
egyedülálló
sportzarándok eseménye a Mária Út
Mariazell és Csíksomlyó közötti
szakaszán. A rendezvény résztvevőinek
és szervezőinek Ravasi bíboros, a
Kultúra Pápai Tanácsának elnöke
személyes üzenetet küldött.
A kerékpáros zarándokok naponta 90100 kilométert megtéve 14 nap alatt
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teljesítik az Ausztria, Magyarország és
Erdély tájain át vezető különleges
zarándoklatot. A csoport Kőszeget,
Tatabányát, Budapestet, Mátraverebély-Szentkutat, Egert, Máriapócsot,
Kolozsvárt és Nyárádszeredát érintve
teker egészen Csíksomlyóig.
A zarándokok szívesen találkoznak a
Mária Út mentén élőkkel, akiknek
imáit is
örömmel
elviszik a
csíksomlyói Szűzanyához.
A zarándoklatot a Mária Út facebook
oldalán
követhetik
nyomon
az
érdeklődők.

Horváth József atya köszöntése
Ke dves József Atya!
különösen önfeláldozó, szeretettel teli,
Ke dves Jóska Barátunk!
mindig kedves édesanyádat. A kitelepíEngem ért az a megtisztelő feladat, tetteket, akiknek lelki ereje, emberséhogy pappá szentelésed 50. évforduló- gük és hitük megtartása kiszolgáltatottján köszönthetlek Téged itt, a ligeti ságukban példaértékű volt számunkra.
templomban.
Itt voltak az Atyák és a Nővérek. Béla
Itt, ebben a szentélyben, ahol már atya, Bán Zoli atya, Pálos atya, Rita
kisgyerek korodban megkezdődött nővér, Ágnes nővér, Márta nővér, Kati
kapcsolatod a Jóistennel.
néni és még sokan civilben, akik a
Vezető ministráns voltál. Télen, nyáron, pokoli időkben is erősek, kitartóak,
hétköznap, ünnepen itt álltál az oltárnál. hitelesek maradtak. Akiktől megtanulMindig számítani lehetett Rád: Itt nőt- hattuk, hogy megaláztatásban is Isten
tünk fel együtt, sok barátunkkal a kezébe kapaszkodva, állva lehet
templom körül.
maradni. Hogy alázatukkal és a
Béla atya, Rita nővér tanítgatott, alakít- szerénységűkkel milyen léleképítőek
gatott bennünket néha hatalmas, voltak a közösség számára. Példaképemáskor kevesebb türelemmel.
ink ők a mai napig.
Abban az időben – 1962 előtt – más Benned különösen megfogantak ezek a
volt ez a szentély. Más oltár állt itt, példák és elindultál a papi élet rögös,
hatalmas gyertyatartókkal és virág- nehéz útján.
vázákkal. Béla atya háttal misézett, a Társat nem az emberek közül kerestél,
liturgia nyelve a latin volt és csak fiúk útitársad a Jóisten lett. Neked elég volt
ministrálhattak. Engem ez nagyon egyedül Ő.
bosszantott és mérgemben megtanul- Szép, munkás életed, végtelen szerénytam az egész ministrációt anélkül, hogy séged és a belőled áradó szeretet sok
egyetlen szót is értettem volna belőle, hűséges hívet szeretett neked. Szívesen
mégsem ministrálhattam. Veled Béla mennek Hozzád gyónni az emberek,
atya és Rita nővér külön is foglalkoztak, mert erőt és útravalót tudsz adni a Hoztámogattak alakuló hivatásodban, terel- zád fordulóknak, mint vianney szent
gettek a papság felé, mert úgy látták, János tudott az Arsba zarándokoló
alkalmas vagy rá.
tömegeknek.
Hát igen, a papi hivatást választottad, Sok sikert és Isten áldását kívánjuk
ezt a nagyon felelős, nagyon nehéz, további működésedhez!
lemondásokkal teli kemény életet. Kérünk, tarts meg minket, régi barátaiPéldaképeket találhattál szép hivatá- dat szeretetedben és imádkozz értünk!
sodhoz itt, az akkori Ligeten. Szüleidet,
Farkas Márti
Június 23-án 11 órakor Székesfehérváron a Prohászka templomban
pap és diakónusszentelés lesz, amelyen egy papot és három átmeneti
diakónust szentelnek. Imádkozzunk értük!
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