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TIMOTHY RADCLIFFE: MIÉRT JÁRJUNK MISÉRE?
AZ EUCHARISZTIA DRÁMÁJA
(Vigilia, 2011, 266 o.)

A neves domonkos teológus könyve a
szentmisét közelebb hozza azokhoz,
akik rendszeresen járnak templomba, de
azokhoz is, akik inkább távol maradnak
tőle, mert unalmasnak és értelmetlennek
tartják. Radcliffe a szentmisét hatalmas
drámaként mutatja be, amely átalakítja
emberségünket, és bevon bennünket
Isten végtelen életébe és szeretetébe.
Fesztelen, könnyed, hétköznapi stílusa
segít abban, hogy otthonosabban érezzük
magunkat a szentmisén. Érdekes, hogy a
főleg katolikus hívek számára használható könyvet szerzője Canterbury anglikán
érsekének kérésére írta. Az Eucharisztiát
a hit, a remény és a szeretet „háromfelvonásos” drámájaként, sok szentírási és
egyéb (filmes, könyves) idézet, mindennapi életből származó történet segítségével
elemzi, igen alaposan. Megmutatja a liturgiában való aktív és gyümölcsöző részvételünket akadályozó emberi tényezőket
is. Témáját időnként kiterjesztve rengeteg
további gondolkodnivalóval látja el az
olvasót, ezért (is) érdemes erre a könyvre
az átlagnál több időt szánni, végigelmélkedni. Utána pedig a magunkban leszűrt
tanulságokat kell/ene megvalósítani a
hétköznapok során. Ez a könyv segítheti
az önvizsgálatot, a misén való tudatosabb
jelenlétünket. Ízelítőül néhány mondat a
könyvből: „A hit elsősorban nem tételek

elfogadása. Inkább odafigyelés arra, aki
nevünkön szólít minket és választ vár.”(51.
o.) „Hinni annyi, mint szerető szemmel
látni.”(195. o.) „Minden jó dolog ajándék,
az imádság viszont megnyitja szívemet,
hogy észrevegyem mindennek az ajándék
voltát.”(124. o.) „Ha azt akarjuk, hogy a kereszténység kiviruljon társadalmunkban
és ne zsugorodjék egyre kisebbre, akkor
valahogy el kell érnünk, hogy a szentmisét
újra életet adó „nagy eseményként” éljük
át, ahová mindenképpen el kell mennünk.”(14. o.) „Ha kenyeret és bort hozunk
az Úr asztalához, akkor készek vagyunk
mindazt Isten elé vinni, amit a kenyér és a
bor jelent. Mindebben önmagunkat hozzuk Isten színe elé, hogy értelmet adjon
mindennek, ami széttört, ami nem szerethető.”(137. o.) „Nem lenne értelme a keresztény lelkiség szerint élni, miközben semmi
közünk a többi keresztényhez. Olyan,
mintha egyedül akarnánk futballozni.
A régi latin mondás szavai szerint: «Unus
christianus, nullus christianus», «egyetlen
keresztény nem keresztény».”(11-12. o.)
„Nem azért imádkozunk, hogy megváltoztassuk Isten véleményét rólunk, hanem
hogy a mi elképzelésünk változzon meg
Istenről.” (123. o.) „A kegyelem lassú munkája végül felszabadít a küldetésre. Miért
menjünk templomba? Azért, hogy onnan
szétküldjenek a világba.” (265. o.)
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Ma országos gyűjtést tartunk a Szentföld javára.

HÉTFŐ
8 óra

Páduai Szent Antal Iskola

Pénteken 15 órakor a kálváriánál tartjuk
a város közös keresztútját, amely
végeztével szentmise lesz a kálvária
kápolnájában. A fogadóóra és a csabai szentmise, illetve a csabai és ligeti
keresztutak ezért elmaradnak.
Ugyanezen a napon 17 órakor Pilisjászfalun a Somlyó hegyen regnumos
keresztút lesz.

KEDD
20 óra

Iosephinum

Pénteken 18-23 óra között az Egyházközségi Nővérenél nagyböjti gyóntatást
tartunk, ahol hárman is fognak gyóntatni: László atya, Ferenc atya, és Szabolcs
atya. Szabolcs atya 18 órától, a többiek
19 órától. Ha valakinek nem jó ez az
alkalom, a szokásos misék előtti vagy
a nagyheti gyóntatási alkalmak, akkor
külön időpontban is bátran keresse az
atyákat a húsvéti gyónás elvégzésére.
Vasárnap virágvasárnap lesz, a szentmiséket a templomok előtt kezdjük
barkaszenteléssel.
Aki még nem nyilatkozott az 1% felajánlásáról, azt lehetőleg a Magyar
Katolikus Egyház javára tegye meg.
A csabai plébániának és a Páduai
iskolának is van egy alapítványa, a + 1%
felajánlást ezeknek az alapítványoknak
is meg lehet tenni, szórólapjaik hátul
találhatók.
Imaszándékunk:

A NAGYBÖJT MEGÉLÉSÉÉRT

CSÜTÖRTÖK
18 óra
Klotildliget
PÉNTEK
17 óra
Piliscsaba
SZOMBAT
17 óra
Piliscsaba
18 óra
Klotildliget
VASÁRNAP
9 óra
Klotildliget
11 óra
Klotildliget
11 óra
Piliscsaba
17 óra
Pilisjászfalu
20 óra
Klotildliget
HÉTFŐ-SZOMBAT
18 óra
Egyházközségi Nővérek
IGENAPTÁR - VIRÁGVASÁRNAP
Iz 50,4-7
Fil 2,6-11
Lk 22,14-23,56
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