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SZENT II. JÁNOS PÁL SZOBRA PILISCSABÁN

(Részlet Tóth Sándornak a Keresztény Életben megjelent cikkéből)
(...) Hosszú ideig naponta elmentem
egy egyszerű téglafülke előtt az utcán
Piliscsaba-Klotildligeten, ahová Szent
II. János Pál egész alakos szobra készült - bronzból. Fém, amely tisztaságot
hordoz. Az örök társulhat hozzá. Ilyenkor
Pécs (Sophianae) krisztogramja idéződik fel, a jelkép, amely Krisztus görög
nevének első két betűjére vonatkozik,
pannóniai őskeresztény sírfülkéből.
A milviusi hídra utal Rómában, amikor
a császárnak feltűnt a kereszt és a mondat:
„E jelben győzni fogsz.” A híd azóta áll,
ahol fordult a világ sorsa...
Élt már akkor Pannóniában is a kereszténység, Aquincumból veterán
legionáriusok is jártak ki Dionysos vagy
Mithras-szentélyhez egy ligetbe, amit
boldognak, kellemesnek neveztek. Ad
lucum felicem ‒ mondták a nyelvükön.
Itt forrás fakadt, s mintha jelezte volna
az Élő Vizek Forrását azoknak, akik
az idelátogatók közül már keresztények
voltak, és tudhattak Péterről, meg az
utána következő pápákról. A liget ma
Fényesként ismert, s itt látható a téglafülke, amely az idei május 11-étől Szent
II. János Pál bronz szoboremlékét őrzi, s
melyet Alba Regia püspöke, Spányi Antal
áldott meg. Egy család, a Csíky-család
állíttatta a nem éppen ritka forgalmú

út mentén, amely napi léptek pályája ‒,
az életé, ahol időnként meg kell állni, s
átgondolni célt és irányt.
Nézem a szobor arcát, ő tudta mi a fájdalom, a széthúzás, Isten alázatából és
szenvedéséből ami neki jutott. Alakja az
égi realizmus jegyével tűnik a látás elé:
látni kell, nem csupán nézni a titokmély
jeleket. Belső indulat, látomás fogja meg
a szobor-szemlélőt, az egyszerűség ereje
abból a régióból, ahol már csak élet van,
mely átjárja a földi dimenziót. Az ajkon,
a szájszögletben, az éppen csak jelzett
lényeges vonások az elkötelezett lélek
kifejezői: fájdalomé és aggódásé. A Szent
VI. Páltól örökölt pásztorbot a Corpus-szal
‒ amely életében s itt e szoboralakon a
pontot jelenti ég és föld határán, melyre
a vándor lehajtja fejét. A zarándok,
akit szinte szerzetesi ruhába öltöztetett
a művész, minden ékesség nélkül. Mert
szentségben és igazságban töltötte
a szent pápa földi idejét, a szolgálat tiszta
örömében.
Látva estben is, diszkrét fényben a szobrot, térdelő fiatalemberre esik tekintetem:
lengyel egyetemi tanár, aki csak ennyit
mond: gyönyörű szobor ‒ jelezvén, amit
érez. Igen, a tiszta lélek mindig gyönyörű,
átüt az anyagon. A szép kevés lenne. (...)
Szerző: Tóth Sándor

HIRDETÉSEK
Most vasárnap 18 órakor a ligeti templomban jótékonysági koncertet tart
a Novi Cantores vegyeskar a leégett
perbáli templom javára, szeretettel
hívunk benneteket erre az eseményre.
Csütörtökön 17 órakor a Páduaiban
Te Deum lesz. A ligeti 18 órás szentmise
elmarad.
Pénteken, 21-e lévén, a 18 órás szentmisét követően az Egyházközségi Nővérek
kápolnájában szentségimádás lesz
hivatásokért.
Szombaton 17 órakor a ligeti templomban Úrnapja előtti szentségimádás
lesz, amivel csatalkozunk a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus előkészítő
eseményéhez, amit a világ sok pontján
tartanak ebben az időben.
Jövő vasárnap Úrnapja lesz, a szentmisék végén tartjuk a szokásos úrnapi
körmenetet.
Aznap van még esti 8-as szentmise Ligeten, utána augusztus végén lesz újból.
Júniusban a hétköznapi szentmisék
előtt fél órával Jézus Szíve litániát
végzünk.
Nyáron szünetelnek a ligeti 9-es mise
alatt a misekuckók.
IGENAPTÁR - SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP
Péld 8,22-31
Róm 5,1-5
Jn 16,12-15
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