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JÉZUS, A BAJBAN FÉNYLŐ IGAZSÁG
Egy emléknap akkor nyer igazán értelmet,
ha az több annál, mint elmerengés
a régmúlt eseményei felett. Egy emléknap
akkor töltődik meg hasznos tartalommal,
ha a múlt tanulságai iránymutatást adnak
a jövőre nézve a ma emberének.
Immár két évtizede emlékezünk meg február
25-én a kommunizmus áldozatairól. 1947-ben
ezen a napon tartóztatták le a szovjetek
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt
főtitkárát. Elhurcolták a Szovjetunióba, ahol
nyolc évet raboskodott. Előbb a Gulágon,
majd az Állambiztonsági Minisztérium
moszkvai börtönében.
A Magyar Katolikus Egyházat számos
kemény megpróbáltatás érte a vörös
diktatúra idején, tanúságtevőinek útját
kivégzések, kínvallatások, megaláztatások,
hosszú börtönévek szegélyezték.
A megfélemlítések, megtorlások időszaka
ugyanakkor világosan mutatta meg azt is,
milyen erővel és állhatatossággal vértezi fel
az embert az Istenbe vetett hit, s ebből
fakadóan a ragaszkodás az igazsághoz
és igazságossághoz.
Ahogyan tavaly a kommunizmus
áldozatainak emléknapján Erdő Péter
a pócspetri Szent Kereszt Felmagasztalása
templomban fogalmazott, emlékeznünk kell
a sok szenvedésre, amire hitük kötelezte
elődeinket. Fel kell tennünk a kérdést, miért
vállalták mindezt, pontosabban kiért volt ez
az egész? Jézus volt az, akiért évszázadokon
át szenvedtünk, és ő az, aki ma is üzen
nekünk.

„Kérdezzük meg, ma mit kíván
tőlünk, és legyünk hozzá olyan
hűségesek, mint történelmünk
nagyjai voltak!”

És amilyen hűséges volt Jézushoz
az Ő és én sorozat egyik tanúságtevője,
Szita Irén szerzetes is, aki évekig raboskodott
a kommunizmus börtönében. Élete arra
tanítja a ma emberét, hívőket és hitkeresőket
egyaránt, hogy nagy baj idején nagy erőt ad
az Isten: „Életemben olyan szép
karácsonyom nem volt, mint a szigorított
magánzárkában. (…) Mindig éreztem, hogy
ahogyan azt én megélem, az nem az én
gyenge akaratomból van, hanem ahhoz
a Jóisten ad erőt nekem. (…) Arra kérem
az én drága embertestvéreimet, hogy ne
feledkezzenek meg Jézusról, mert ő irgalmas
és szerető szívű, ha mi keressük őt, akkor
mindig ott van velünk, és nem hagy el.”
Erdő Péter bíboros Pócspetriben elmondott
szavai iránymutatók az ember sokszor
félresikló szándékai, illetve Isten terve
között: „Napjainkban is két szálon fut
a történelem. A felszínen tisztességes
vagy akár téves, önhitt vagy rosszindulatú,
nagylelkű vagy önző emberi törekvések
működnek az események sodrában.
A mélyben pedig halad előre egy isteni terv,
amely nem zárja ki az emberi szenvedést
és a tragédiákat, de örök és teljes igazságot
szolgáltat. Mert az életünk túllép az időn
és a téren, mert a földi élet
megpróbáltatásai eltörpülnek az örök
boldogság végső igazsága mellett.”
Szeptember 13–20. között, az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus alkalmával
egy olyan ország látja vendégül a világ
katolikusait, amely a kommunizmusból való
szabadulását jelentős részben annak is
köszönheti, hogy az egyháznak voltak olyan
hiteles képviselői, akik a legnagyobb vész
idején is elég erősek voltak azáltal, hogy
döntéseik meghozatalában Jézust hívták
segítségül.

Forrás: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (www.iec2020.hu)

HIRDETÉSEK
Most hétvégén a szentmisék végén
hamvazkodást tartunk.

szentségimádás, a sekrestyében
gyónási lehetőség lesz.

Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén,
20:30-kor Pilisjászfalun
a kápolnában szentségimádást
tartunk.

Szentlélek-szeminárium indul
az Egyházközségi Nővéreknél.
A szeminárium március 4-én
kezdődik és 9 egymást követő
szerda este lesz. A szeminárium
célja a hit mélyebb megismerése,
az imaélet elmélyítése
és a Szentlélekkel való találkozás.
Jelentkezni a listákra kiküldött vagy
a sekrestyében található
jelentkezési lapokkal lehet.

Pénteken lesz az ökumenikus
imanap. 16 órakor a ligeti templom
hátsó kápolnájában tartjuk
az ökumenikus istentiszteletet,
utána a nagy közösségi teremben
vetítés lesz az imanap témájáról,
Zimbabwéről, amit agapéval zárunk. A hétvégével lezárult az ligeti
templom ólomablaküvegei
Pénteken, nagyböjti péntek lévén,
felújítására meghirdetett gyűjtés.
17:30-kor Csabán, 18 órakor Ligeten
és Jászfalun tartunk keresztutakat. Nagyon köszönjük sokatok sok
támogatását, összesen 3,4 millió
Nagyböjt péntekjein is hústilalom
forint gyűlt össze. A további
van.
összeget állami támogatásból vagy
Pénteken, elsőpéntek lévén, 19-től
önerőből fogjuk hozzátenni,
22 óráig a ligeti templom hátsó
a felújítást pedig nyáron tervezzük
kápolnájában csöndes
megvalósítani.

AKTUÁLIS MISEREND

FOGADÓÓRA

HÉTFŐ

18 óra

Piliscsaba

KEDD

18 óra

Klotildliget

csütörtök
péntek

CSÜTÖRTÖK

18 óra

Klotildliget

PÉNTEK

18 óra

Piliscsaba

SZOMBAT

18 óra

Klotildliget

VASÁRNAP

9 óra
11 óra
17 óra
20 óra

Klotildliget
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Klotildliget

IGENAPTÁR – NAGYBÖJT I. VASÁRNAP
Ter 2,7-9;3,1-7a
Zsolt 50
Róm 5,12-19
Mt 4,1-11

17:00–17:45
17:00–17:45

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
telefon
e-mail

06 30 611 1296
px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA IRODISTA
telefon
e-mail

06 20 554 9145
sylvia.kiraly@gmail.com
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