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(… ) Az idei imahét témáját az indonéziai 
keresztények állították össze. Indonézia 
265 millió lakosa 17 ezer szigeten él, és 
740 helyi nyelvet beszél. Indonézia távol 
van tőlünk. Mégis feltehetjük magunknak 
a kérdést: a mi magyar társadalmunk 
hány szigetre szakadt? Országon, Pilis-
csabán, egyházunkon, családokon belül? 
Hány nyelven beszélünk és nem értjük 
meg egymást? Jómódúak és szegé-
nyek, cigányok és magyarok, különböző 
generációk, különböző gondolkodásúak, 
különböző történelmi sérelmeket hordo-
zó csoportok. Nem beszélünk egy nyelvet 
sokszor családon belül sem. Nem vesz-
szük észre egymás jelzéseit, nem értjük 
másféle szeretetnyelvét. Lelkünkben is 
húzódnak elszigetelő határok: bűneink, 
sérelmeink, elégedetlenségünk, amelyek 
elválasztanak önmagunktól és attól, aki 
felülemelne önmagunkon – Istentől. 
Hol találjuk meg a másik megértésének, 
a nagylelkűségnek, az esélyteremtő igaz-
ságosságnak a forrását? Az igében (5Móz 
16,11-20) igazságosság és ünnep összetar-
tozik: „Örvendezz Istenednek a színe előtt 
a jövevénnyel, az árvával és az özveggyel. 
Azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened, 
hogy ott lakjék a neve. A kovásztalan 
kenyér, a hetek és a lombsátrak ünnepén. 
Az igazságra, csakis az igazságra törekedj.” 
Vagyis az Isten templomában, az istentisz-

teleten olyan emberekkel együtt, akikhez 
különösebb érdekünk nem fűződik, olyan 
időt eltölteni, ami nem hasznos. Zorán 
így énekel: „Ó mondd, mit ér az ünnep, és 
meddig tart?” Mert az ünnepnek nincs 
közvetlen célja és haszna. Nem hasznos 
idő, hanem Istennek szentelt idő. Az ün-
nep, az istentisztelet és az eucharisztia ép-
pen így lehet forrása az áradó igazságos-
ságnak. Mert nem céllal, érdekből, haszon 
reményében tesszük, hanem engedjük, 
hogy Isten ajándékozzon meg bennünket. 
Ferenc pápa Áldott légy kezdetű encikli-
kájában így írja: „Ez a nap, alkamat kínál 
az embernek, hogy gyógyítsa az Istenhez, 
önmagához, másokhoz és a világhoz 
fűződő kapcsolatait. Az ember általában 
a terméketlen és szükségtelen dolgok 
közé sorolja a szemlélődő megpihenést, 
és megfeledkezik arról, hogy így a mun-
kájából, melyet végez, a legfontosabbat 
távolítja el: az értelmét. Az a feladatunk, 
hogy beillesszük munkánkba a befogadás 
és az ingyenesség dimenzióját.”
Az ünnepen Isten megajándékoz minket 
önmagával. Hogy megértsük, amit a té-
kozló fiú bátyjának mond az apja: „Fiam, 
te mindig velem vagy és mindenem 
a tiéd.” Ez a megajándékozottság lehet 
forrása nagyvonalúságunknak, ember-
társunk megértésének, figyelmünknek, 
igazságosságunknak.
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KLOTILDLIGET
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
január 31. csütörtök 18 óra
február 2. szombat 18 óra
február 3. vasárnap
 ünnepi mise 9 óra
 családok miséje 11 óra
 egyetemi mise 20 óra
Jer 1,4-5.17-19   
1Kor 12,31–13,13
Lk 4, 21-30

PILISJÁSZFALU
január 27. vasárnap 17 óra
február 3. vasárnap 17 óra

PILISCSABA
január 27. vasárnap
 ünnepi mise 11 óra
február 1. péntek 17 óra
február 2. szombat 17 óra
február 3. 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

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.

Hétfőn 18 órakor az Egyházközségi  
Nővérek kápolnájában együtt lesz 
a Szent Mónika közösség szentmiséje 
és a lelki adoptálók szentmise.

Pénteken, elsőpéntek lévén, 18-22 óráig 
a ligeti templomban csöndes szent-
ségimádás és gyónási, beszélgetési 
lehetőség lesz.

Szombaton, 10 órakor Székesfehérváron 
a megszentelt élet napja alkalmából 
szentmisére, előadásokra, agapéra és 
szentségimádásra kerül sor. Részletek 
az egyházmegye honlapján.
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