
Szívügy

A Klotildligeti  
Római Katolikus  

Egyházközség  
hírei

XV. évf. 03. szám   2019. jan. 20.

Ezekkel a csodálatos szavakkal imád-
kozott Jézus halála előtt nem sokkal 
eljövendő keresztény népéért. Mind-
nyájunkért, akik őt követjük, tartozzunk 
bármely felekezethez. Az ökumené 
a görög ’oikumené’ szóból származik, 
mely ’lakott földet’ jelent. Teológiai 
jelentése ’egyetemes, az egész világot 
érintő’. Az ökumenizmus a keresztények 
egységmozgalma, melynek célja a Krisz-
tus Egyházát megosztó falak lebontása 
az imádság és a párbeszéd által.
  Krisztus Egyháza 2000 éves. A hosszú 
évszázadok alatt sok szakadás, sérülés 
érte. Néhány kisebb közösség már az 
Efezusi Zsinatot (431) követően kivált. 
1054-ben jött a nagy egyházszakadás, 
a XVI. században pedig a reformáció 
szabdalta tovább a kereszténységet. 
  Az ökumenikus mozgalmat a protestáns 
egyházak kezdeményezték 1910-ben. 
Aztán a II. Vatikáni Zsinat ismerte fel: 
„a megosztottság kétségkívül ellent-
mond Krisztus akaratának, botrán-
koztatja a világot…” II. János Pál pápa 
’Ut unum sint’ enciklikájában megerősí-
tette az egység iránti elköteleződést.
  A feladatunk tehát adott. Ha őszinték 
vagyunk, jól ismerjük a saját életünkből is. 

Hiszen minden családban vannak 
kisebb-nagyobb összekülönbözések. 
Tudjuk, hogy vitáink minden esetben sé-
relmeket, sebeket, és ha nem vigyázunk, 
szakadást okozhatnak. Ha ezekre vissza-
tekintünk, fájdalmat, tehetetlenséget 
érezhetünk. És azt, hogy ha újra kezde-
nénk, máshogyan csinálnánk. El kell hát 
indulnunk, hogy bocsánatot kérjünk. 
  Ugyanez a teendő a felekezetközi 
párbeszédben. „Legelső kötelességük 
azonban az őszinte és tüzetes vizsgálat: 
mit kell magán a katolikus családon be-
lül megújítani, hogy életünk hívebben 
tanúskodjék arról a tanításról, amelyet 
Krisztus hagyott ránk.”
  Két csodálatos eszközünk van: az 
imádság és a párbeszéd. Az ökumeni-
kus imahét mindkettőre alkalmat nyújt. 
Különösen, ha nem csak letudni akarjuk 
a feladatot, hanem átéljük, hogy nem 
vagyunk különbek, sem jobbak, hanem 
mindnyájan ugyanazon Úrnak a tanítvá-
nyai vagyunk. Ez jusson eszünkbe, amikor 
megyünk a közös istentiszteletekre, vagy 
amikor a harangtúrát járjuk végig - mu-
tatva gyerekeinknek, hogy mindössze 
tízpercnyi közelségre vagyunk egymástól, 
így lélekben sem lehetünk sokkal távolabb.

Írta: Udvarhelyi Zsuzsanna

ÖKUMENÉ 

„Legyenek mindnyájan egy! Amint te, Atyám, bennem vagy és én benned, úgy 
legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”
(Jn 17, 21)

https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/bekesseg-e-haznak-ferenc-papa-uzenete-beke-52-vilagnapjara


KLOTILDLIGET
január 20. vasárnap
 ünnepi mise 9 óra
 családok miséje 11 óra
 egyetemi mise 20 óra
Iz 62,1-5
1Kor 12,4-11
Jn 2,1-11
január 24. csütörtök 18 óra
január 26. szombat 18 óra
január 27. vasárnap
 ünnepi mise 9 óra
 családok miséje 11 óra
 egyetemi mise 20 óra
Neh 8,2-4a.5b.8-10   
1Kor 12,12-30  
Lk 1,1-4;4,14-21

PILISJÁSZFALU
január 20. vasárnap 17 óra
január 27. vasárnap 17 óra

PILISCSABA
január 20. vasárnap
 regnumos mise 9:15
 ünnepi mise 11 óra
január 25. péntek 17 óra
január 26. szombat 17 óra
január 27. vasárnap
 ünnepi mise 11 óra

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

HIRDETÉSEK

Most vasárnap 15 órakor a református 
templomban tartjuk az ökumenikus 
imahét első alkalmát, a közös isten-
tiszteletet agapé fogja követni.

Hétfőn a 18 órás szentmisét követően 
szentségimádás lesz hivatásokért az 
Egyházközségi Nővérek kápolnájában. 
Alatta 21 óráig Száraz László atya gyóntat.

Csütörtökön 19 órakor a csabai templom-
ban lesz az ökumenikus imahét második 
alkalma, ekkor mi leszünk a vendéglátók. 
Kérjük a katolikus testvéreket, hogy sü-
teménnyel, szendviccsel járuljanak hoz-
zá az agapéhoz, amiket 18:30 és 19 óra 
között fogadunk a csabai plébánián.

Pénteken 20:30-kor Pilisjászfalun  
a kápolnában kápolnaszéket tartunk.

Szombaton 19 órakor lesz a csabai 
plébánián egy megbeszélés az ősszel 
bérmálkozók számára. Erre az alkalom-
ra a leendő bérmaszülőt is hozni kell.

Jövő vasárnap 16 órakor az evangélikus 
templomban lesz a harmadik ökume-
nikus istentisztelet, amit szintén agapé 
követ. Az istentiszteletet megelőzően 
ökumenikus, családos, ligeti templo-
mok túra is lesz, ami 15 órakor indul 
a református templomtól és 16 órára 
érkezik meg a Béthelbe. Ezen a napon 
a jászfalui 17 órás misét Feri atya tartja.
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