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A könyv új, gondolatébresztő szemlélettel 
tekint a tanítványságra és veszi sorra a 
kereszténység fontos alapelemeit: a hitet, 
reményt, szeretetet, megbocsátást, szent-
séget, szolgálatot és a Lélek szerinti életet. 
Szerzője az egyik legnagyobb ma élő teo-
lógus; könyve segít abban, hogy tisztábban 
és igazabban tudjunk szeretni, és hívebben 
tudjunk haladni Jézus Krisztus útján. Alkal-
mas egyéni és csoportos használatra is, mert 
a fejezetek végén található kérdéssorok 
segítenek elmélyíteni az adott rész monda-
nivalóját és vitaindítóként is szolgálhatnak. 
Nagyszerű ajándék lehet azok számára, 
akik most indulnak a keresztény élet útján, 
vagy akik már az úton haladva megújulásra 
és friss lendületre vágynak. „A keresztény 
életet nem könyvekből tanuljuk, hanem a 
gyakorlatból.” – így szól a könyv első mon-
data. Mégsem haszontalan ezt a nem is túl 
vastag kötetet figyelmes szívvel elolvasnunk. 
Alcíméhez híven ez a könyv valóban egy 
esszencia, összegzés a keresztény életről, 
rengeteg „telitalálat” mondattal, érdekes 
gondolatokkal és a fejezetek végén önvizs-
gálatra (vagy akár csoportbeszélgetések 
elindítására) alkalmas kérdésekkel. Nagyon 
tetszett benne az ökumenikus szemlélet és 
megfogalmazás; anglikánként úgy írt a leg-
fontosabbakról, hogy katolikusként is csak 
bólintani tudtam rá. – Persze a „neheze” csak 
a könyv elolvasása után következne: a valódi 

tükörbenézés és megtérés, a könyvben 
olvasott bölcsességek életre váltása. Néhány 
(számomra) kulcsmondat a könyvből: 
„Ahogy mondani szokták, nem az a baj 
az imádsággal, hogy Isten távol marad, 
hanem az, hogy mi vagyunk távol. Isten je-
len van, mi viszont gyakran máshol járunk. 
Gondolataink szanaszét szaladnak, emlé-
keink, fantáziáink, szorongásaink újra és 
újra magukkal ragadnak. Isten soha nem 
múló türelemmel kérdezi: „Mikor fogsz 
valóban megérkezni?” (123-124.o.) 
„Ott lenni, ahol Jézus van, azt jelenti, hogy 
együtt vagyunk azokkal, akiknek a társaságát 
Jézus keresi, akikkel szeret együtt lenni.” (24.o.) 
„Az egyik legkártékonyabb klisé keresztény 
körökben a szemlélődő és cselekvő életforma 
szembeállítása. Arra a kérdésre, hogy melyik ér 
többet, csakis azt válaszolhatjuk, hogy a szem-
lélődés cselekvés nélkül, s ugyanígy a cselekvés 
szemlélődés nélkül terméketlen, sőt potenci-
álisan pusztító életmódhoz vezet.” (32. o.) 
„Aligha kelthetjük rosszabb hírét az evangé-
liumnak, mint amikor mi, hívők azt a benyo-
mást keltjük, hogy az öröm az utolsó helyre 
szorul a gondolatainkban, a szívünkben, az 
istentiszteletünkben vagy az egymással való 
kapcsolatunkban.” (127-128.o.)
„[…] értelmetlen dolog a mindennapi  
kenyérért imádkozni, ha azután foggal- 
körömmel ragaszkodunk hozzá, és nem 
osztjuk meg másokkal.” (64. o.)
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 HÉTFŐ
 8 óra  Páduai Szent Antal Iskola

 KEDD
 20 óra  Iosephinum

 SZERDA
  -

 CSÜTÖRTÖK
 18 óra  Klotildliget

 PÉNTEK
 -

 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

HIRDETÉSEK

Most vasárnap országos gyűjtés lesz a kato-
likus iskolák javára.

Kedden 16:30-kor a Nagyboldogasszony házban 
tartjuk a Prohászka Imaszövetség téli imaóráját.

Szerdán, 27-e lévén, 18 órakor az Egyházközségi 
Nővérek Kápolnájában tartjuk a Szent Mónika 
közösség szentmiséjét gyermekeinkért.

Csütörtökön, 28-a lévén, 18 órakor az Egy-
házközségi Nővérek Kápolnájában tartjuk 
a lelki adoptálók szentmiséjét.
Szintén csütörtökön a Ferences Nagyházban 
nyitott képzési alkalmat tart a Pio közösség. 
Program: 20 órakor csendes szentségimádás, 
20:30-tól előadást tart Varga Kapisztrán atya 
Szent Ferenc legendáiról, amit kiscsoportos 
beszélgetés követ.

Pénteken 17 órakor a református templomban 
tartjuk az ökumenikus imanapot az egységért, 
ezért a csabai 17 órás szentmise elmarad. 
Szintén pénteken, elsőpéntek lévén, 18-22 óra 
között a ligeti templomban szentségimádás  
lesz, alatta a könyvtárszobában gyónási, 
beszélgetési lehetőség.

A március 6-án kezdődő Alpha Kurzusra 
hívjátok meg kereső ismerőseiteket! Szóró- 
lapokat a templom hátuljában találtok. Kér-
jük, hogy vállaljatok vacsora készítést is: még 
6 vacsora elkészítőre vár. Ezt Kovács Emesé-
nek jelezzétek (emese.kema@gmail.com).

Március 23-án a Iosephinumban házaspáros 
lelkigyakorlatot tart Száraz László atya. A lel-
kigyakorlat témája: utak Istenhez, vágyaink és 
korlátaink. Jelentkezni Náray-Szabó Márton-
nál lehet (mnaray@yahoo.com) a nevek és 
e-mailcímek megadásával. 

Március 30-ára, szombatra nagyböjti, buszos, 
egynapos zarándoklatot szervezünk Gömör 
(ma Dél-Szlovákia) középkori templomainak 
megtekintésére. Az út állomásai: Karaszkó,  
Rimabánya és Rákos temploma és a gomba-
szögi pálos kolostor. Reggel 6-kor indulunk, 
este 8-ra érkezünk. Jelentkezés: a sekrestyében.
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