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Krisztus világossága! – ezt kiáltjuk 
a húsvéti vigília szertartásában, amikor 
a szentelt tűzről meggyújtott gyertyát 
bevisszük a templomba, amelyet még 
sötétség borít. (…) A hét első napján kora 
hajnalban két fényes angyal hirdette 
meg az asszonyoknak, hogy Jézus fel-
támadt, ahogy előre megmondta nekik 
(Lk 24,4–5). Márk evangéliuma szerint 
az asszonyok napkeltekor mentek 
a sírhoz (Mk 16,2). A reménytelenség, 
a bánat, a bűn éjszakáját és sötétségét 
oszlatni kezdi a szeretet hűségének hal-
vány fénye. Hiszen az asszonyok ponto-
san azt teszik, amiről már az Ószövet-
ség is úgy beszél, mint az irgalmasság 
cselekedetéről. Gondoskodni akarnak  
a méltó temetésről kedves halottjuk 
számára. Ez nem csupán a hajnali 
kelést, a sír körüli munkát, meg az 
illatszerek költségeit jelenti, hanem azt 
is, hogy közösséget kell vállalni egy alig 
két napja nyilvánosan kivégzett ember-
rel, ami azért bátorságot is kívánt. 
A hűséges emberi szeretetre azonban 
az angyalok fehér ruhája és a feltáma-
dás örömhíre a válasz. Ez pedig már 
isteni fény, Isten arcának fényessége 
(Zsolt 4,7). (...) A megvilágosodás keresz-
tény értelemben a Szentlélek bennünk 
lakását, a megszentelő kegyelem 

állapotát jelenti. Ezért különösen fontos 
a húsvéti szentgyónás és szentáldozás, 
mert a lángnak, a Léleknek nem szabad 
kialudnia sem bennünk, sem körülöt-
tünk a világban. Krisztus fénye kötelez 
minket. Nem rejthetjük véka alá, hanem 
meg kell osztanunk mindenki mással. 
A kereszténység nem csupán a helyes 
és kellemes életmódról szól. Missziót, 
küldetést jelent. Örömet, amelyet min-
denkivel meg kell osztanunk. Ezért kell 
összejönnünk minél nagyobb számban 
az oltár körül minden vasárnap, de kü-
lönösen húsvét ünnepén.  
Csak ha láthatóan is kifejezzük hitünket, 
akkor várhatjuk, hogy a kereszténysé-
get komolyan vegye a világ. A világnak 
Krisztus kell. A világnak kellünk mi, 
keresztények is, mert Krisztushoz tar-
tozunk. Hogy világosan és hűségesen 
képviselhessük őt, erre maga Krisztus 
adja az erőt, aki most már minden nap 
velünk marad a világ végezetéig. 
A húsvét tükröt tart elénk. Megmutatja 
napról napra és percről percre, hogy 
mi az igazán fontos. De erőforrás is a 
feltámadás ünnepe, mert segít abban, 
hogy elinduljunk, és együtt siessünk 
életünk és a világmindenség közép-
pontja, a halálon győztes Krisztus felé. 
Ámen! 

Forrás: Magyar Kurír

ERDŐ PÉTER: HÚSVÉT TÜKRÖT TART ELÉNK,  
MEGMUTATJA, MI AZ IGAZÁN FONTOS!

(Húsvéti szentbeszéd 2018., részlet)

http://www.magyarkurir.hu/hirek/erdo-peter-husvet-vigiliajan-husvet-tukrot-tart-elenk-megmutatja-mi-az-igazan-fontos


 HÉTFŐ
 11 óra  Piliscsaba

 KEDD
 -

 SZERDA
 -

 CSÜTÖRTÖK
 -

 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

Húsvéthétfőn	Csabán lesz szentmise 
11 órakor.

Csütörtökön a ligeti és 
pénteken	a csabai szentmise	elmarad. 
A fogadóórák meg lesznek tartva.

Szombaton 17:30-tól a 18 órás szentmisé-
ig Ligeten, az Isteni Irgalmasság vasárnap-
jának előestéjén, Szent	II.	János	Pál	pápa 
ereklyéje előtt fogunk közösen	imádkozni, 
énekelni, és rá emlékezni.

AKTUÁLIS MISEREND
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2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.  www.piliscsabatemplom.hu

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

IGENAPTÁR	- HÚSVÉTVASÁRNAP
ApCsel 10,34a.37-43   
Kol 3,1-4    
Jn 20,1-9 ÁPR.21
Imaszándékunk:  
HÁLA	A	MEGVÁLTOTTSÁGUNKÉRT

KEGYELMEKBEN GAZDAG ÉS 
ÁLDOTT HÚSVÉTOT 

KÍVÁNUNK!
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