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(Részlet Pál Ferenc atya
2010. december 31-i vasárnapi szentbeszédéből)
Még van néhány óra ebből az évből, ezért
rácsodálkozhatunk arra, hogy Istennek
nemcsak a jövőre vonatkozóan van terve,
hanem van terve a múltunkkal is. Milyen
nagy dolog, ha mi az Isten szándékát nem
csak előrefelé, hanem visszafelé is kutatjuk,
és rákérdezünk: „Mondd meg, Istenem, mi
a szándékod a múltammal? Mit akarsz, mit
tegyek azzal, ami már elmúlt? Hogy akar
beépülni az Isten országába és a Te megváltó művedbe az, ami már elmúlt ebben
az esztendőben?”
Ha valamit meg tudok fogalmazni magamnak abból, hogy „igen, azt gondolom,
Istennek ez a terve, a szándéka, az akarata
a múlt már lezárt eseményeivel kapcsolatban”, akkor lehetőségem lesz arra, hogy a
múlt dolgait a helyükre tegyem. Egészen
biztos vagyok benne, hogy Istennek van egy
egyetemes szándéka mindegyikünk múltjára vonatkozóan, hogy azt a helyére tegyük.
Mármost nagy kérdés, hogy az ember múltja
hogyan és hol kerül igazán jól a helyére?
A múltunk egyszerre lezáródott, végérvényes, és maradandó. De ettől még annyi szabadságunk van vele, hogy a helyére rakjuk.
Hiába maradandó és végérvényes, mégis
a megfelelő helyét keresi Isten országában
és talán a mi életünkben és kapcsolatainkban is. De nagy dolog, ha megtaláljuk Isten
szándékát a múltunkra vonatkozóan! Ez azt

jelenti, hogy a helyére tudjuk tenni.
S abban, hogy a múlt lezártságában és maradandóságában mégis van annyi szabadságunk, hogy azt a helyére tegyük, két dolgot
felismerhetünk. Az egyik, hogy az egész
múltunkat Isten kezébe ajánlhatjuk. Azért,
mert végérvényes és maradandó és a maga
természete szerint lezáródott, eljuthatunk
oda, hogy azt mondjuk: „Istenem, kérlek
téged, ne csak engem tarts a tenyereden,
hanem hadd adjam oda neked ezt az
esztendőt is. Hadd bízzam rád a múltamat,
mert az a te kezedben van a legjobb helyen.
A részleteknek pedig majd én igyekszem
megtalálni a maga helyét.” Ha ez így tud
történni, akkor nagyon sajátosan valami felé
meg is tudunk nyílni. Ez pedig az, hogy ha a
múltunk végérvényes és maradandó, akkor
minden pillanatunk végérvényes és maradandó. Éppen ez a pillanat is, amit most
megélünk, a következő pillanatban múlt
lesz, végérvényes és maradandó. De nagy
dolog az, hogy a múlt megtanít bennünket
arra, hogy az életünk maradandó, hogy amit
az életben teszünk és ahogyan egymás felé
fordulunk, annak óriási jelentősége van.
Isten segítsen bennünket abban, hogy az
Ő tenyerébe tudjuk helyezni magunkat, és
most különösen a múltunkat, és ezáltal valamit megsejtsünk abból, hogy mi
az Ő terve a jövőre vonatkozóan.

Forrás: Dévai Szent Ferenc Alapítvány honlapja

HIRDETÉSEK
Hétfőn, december 31-én közös szentmise és hálaadás lesz 17 órakor a csabai
templomban.
Kedden január elseje lesz, ami parancsolt ünnep, ezért a miserend a következőképpen alakul:
Piliscsabán 11 órakor,
Pilisjászfalun 17 órakor,
Klotildligeten 18 órakor
lesznek a szentmisék.
Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén,
20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában
szentségimádást tartnuk.
Pénteken, elsőpéntek lévén, 18-22 óráig
a ligeti templomban csöndes szentségimádás és gyónási, beszélgetési
lehetőség lesz.
A 2018. évi statisztikáink és az egyházmegyei stóladíjszabási változások
a most vasárnapi miséken kerülnek
felolvasásra.

BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK!
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MISEREND
KLOTILDLIGET
december 30. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Lk 2,41-52
január 1. kedd
január 3. csütörtök
január 5. szombat
január 6. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 60,1-6
Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12
PILISJÁSZFALU
december 30. vasárnap
január 1. kedd
január 6. vasárnap
PILISCSABA
december 30. vasárnap
ünnepi mise
december 31. hétfő
január 1. kedd
január 4. péntek
január 5. szombat
január 6. vasárnap
ünnepi mise

9 óra
11 óra
20 óra
18 óra
18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

17 óra
17 óra
17 óra

11 óra
17 óra
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
fogadóóra:
csütörtök 17:00–17:45
péntek 16:00–16:45
tel.:
06 30 611 1296
e-mail: px.sacerdos@gmail.com
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