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Krisztusban Kedves Testvérek! Jézus azt 
mondja, az embereket gyümölcseikről, 
azaz szavaikról és tetteikről lehet meg-
ismerni. Kötelességünk különbséget 
tenni jó és rossz között, hiszen Krisztus 
örömhírét és tanítását az apostolokra 
és az Egyházra bízta, hogy adják tovább 
minden népnek. Máté evangéliumának 
végén azt olvassuk a nagy missziós 
parancsban, hogy Jézus meghagyja a 
tizenkettőnek, tanítsanak minden népet 
annak megtartására, amit ő parancsolt 
nekünk. A keresztény közösség pedig 
féltve őrizte, hirdette és kötelezőnek 
tartotta a maga számára is a tízparan-
csolatot, amit Isten a választott népnek 
adott. És emlékezetébe véste Krisztus 
erkölcsi tanítását a jóról és a rosszról. 
Isten tehát azt akarja, hogy felismerjük 
a különbséget jó és rossz között, és a jót 
válasszuk. Olyannyira így van ez, hogy 
Krisztus korában a pogányok között a 
zsidó vallásnak híveket szerző prédiká-
torok, nyomukban pedig a keresztény 
hit első hirdetői a tanítás lényegét úgy 
foglalták össze, hogy két útról beszéltek. 
Az egyik az életre, a másik a kárhozat-
ra, a pusztulásba vezet. És felsorolták, 
hogy milyen cselekedetek tartoznak az 
egyik úthoz, és milyenek a másikhoz. 
Ezt a két útról szóló tanítást megtaláljuk 
a Didachéban és további négy-öt olyan 

ókeresztény iratban, amely az apostolok 
tekintélyére hivatkozik. De maga Jézus 
is beszél a két útról. A széles, kényelmes 
útról, amely a pusztulásba visz, és a kes-
keny ösvényről, amely az életre vezet. 
Szóval a kereszténység világosan tanítja 
Krisztus nyomán, hogy mi a jó és mi a 
rossz az ember életében. (…) Ha valaki 
nem látja a különbséget jó és rossz kö-
zött, vagy még inkább, ha úgy gondolja 
– mint manapság sokan –, hogy nem is 
lehet megismerni az objektív igazságot, 
hogy nem is lehetnek világos szabályai 
az emberi cselekvésnek, akkor hogyan 
vállalkozhat arra, hogy másokat vezet 
vagy a manipuláció eszközeivel hatéko-
nyan befolyásolja mások véleményét és 
cselekvését? Ha vak vezet világtalant, 
mindketten verembe esnek. Számunk-
ra azonban Jézus a világosság.  
A keresztény erkölcs nem arról szól, 
hogy az Egyház megenged vagy meg-
tilt valamit, hanem arról, hogy közösen 
igyekszünk megismerni Krisztust és 
követni őt. Ezért olyan fontos, hogy 
magunk is újra meg újra elolvassuk és 
átgondoljuk a tízparancsolatot és Jézus 
tanítását, különösen a hegyi beszédet. 
Fontos, hogy mindennap előre meg-
tervezzük, miben akarjuk különösen is 
követni őt és kérjük segítségét, hogy 
hűségesek legyünk hozzá. Ámen. 
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 HÉTFŐ
 8 óra  Páduai Szent Antal Iskola

 KEDD
 20 óra  Iosephinum
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 -
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 VASÁRNAP 
 8 óra  Piliscsaba 
 9 óra  Klotildliget
 11 óra  Klotildliget
 11 óra  Piliscsaba
 17 óra  Pilisjászfalu
 20 óra  Klotildliget

	 HÉTFŐ-SZOMBAT
 18 óra  Egyházközségi Nővérek

HIRDETÉSEK

Most vasárnap a szentmisék után  
hamvazkodást tartunk, azok számára, 
aki hamvazószerdán nem tudtak  
hamvazkodni.

Hétfőn	a 18 órás szentmisét követően 
az Egyházközségi Nővéreknél Csókay 
András tart tanúságtételt-előadást.

Hétfőn 20:30-kor, Pilisjászfalun  
a kápolnában kápolnaszéket tartunk.

Pénteken, nagyböjt lévén, 16:30-kor 
Csabán, 18 órakor Ligeten és Jászfalun 
lesznek a keresztutak. 
Vasárnaponként 15 órakor Jászfalun 
a hegyen is tartunk keresztutat.

Március 17-én, vasárnap, 18 órakor 
Budapesten a MOM-ban jótékonysági 
koncert lesz a leégett, perbáli barokk 
főoltár újjáépítésre, amin többek között 
a Szent Efrém férfikar is fellép.

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

AKTUÁLIS MISEREND

Szívügy — a Klotildligeti Jézus Szíve Plébánia értesítője
Megjelenik: minden vasárnap  
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.  www.piliscsabatemplom.hu

Imaszándékunk:  
A NAGYBÖJT MEGÉLÉSÉÉRT

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

IGENAPTÁR - NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 15,5-12.17-18   
Fil 3,17-4,1     
Lk 9,28b-36 MÁRC.17

http://www.piliscsabatemplom.hu
mailto:px.sacerdos%40gmail.com?subject=
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-03-17
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-03-17#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-03-17#evangelium

