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„Az imádság valójában abban áll, hogy 
csendben maradunk, hogy Istent hallgas-
suk, aki hozzánk szól, hogy a Szentlelket 
hallgassuk, aki bennünk szól. Azt hiszem, 
fontos kimondani, hogy nem tudunk és 
nem vagyunk képesek egyedül imád-
kozni, a Lélek az, aki imádkozik bennünk 
és értünk. Szent Pál is erről szól nekünk: 
»Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, 
hogy Isten fiai vagyunk.« Aztán folytatja: 
»Gyöngeségünkben segítségünkre van 
a Lélek is, mert azt sem tudjuk, hogyan 
kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban 
maga könyörög helyettünk szavakba nem 
foglalható sóhajtásokkal. Aki vizsgálja 
a szíveket, tudja, hogy mit kíván a Lélek« 
(Róm8, 16-26). Természetesen semmi két-
ség afelől, hogy az embereknek szólniuk 
kell Istenhez, ám az igazi imádság Istent 
szabadon hagyja, hogy eljöjjön hozzánk 
az ő akarata szerint. Tudnunk kell csend-
ben várni. Ki kell tartani a csendben, 
az elhagyatottságban és a bizalomban. 
Imádkozni annyi, mint hosszan csendben 
maradni. Oly gyakran vagyunk süketek 
és saját szavunk miatt szétszórtak. Sajnos 
nem nyilvánvaló, hogy tudjuk-e hallgatni 
a Szentlelket, aki bennünk imádkozik. 
De minél inkább kitartunk a csöndben, 
annál nagyobb az esély, hogy meghall-
juk Isten halk moraját. (…) A szemlélődés 

meghatározásánál fogva az emberi élet 
legfontosabb momentuma. A szemlélődő 
ember bölcsessége csodálatos gyönyö-
rűségekkel jár mind a tisztaság, mind 
a szilárdság tekintetében. A bölcs még 
magára hagyatva is képes átadni magát 
a szemlélődésnek. Minél nagyobb a böl-
csessége, annál fontosabb helyet foglal 
el a szemlélődés az életében. (…) Igazából 
az emberben benne van egyfajta vágya-
kozás Isten társaságára. Mélységes vágy 
és akarat van bennünk szemtől szemben 
lenni az isteni világgal. Keresztény szinten 
a szemlélődés személyesen (szív a szívvel) 
Istennel lenni a csendben és a magány-
ban. (…) Az ember, aki szemlélődik és 
találkozik Teremtőjével, nem marad soha 
ugyanaz: eleshet százszor is, vétkezhet 
százszor is, százszor visszatér Istenhez, 
lelkének egy része már végleg egyesült 
az Éggel. Sajnálatos, ha az imádság hosz-
szú ösztönös fecsegéssé alakul, amely 
eltávolít minket az igazi szemlélődéstől. 
A sokbeszédű imádság nem teszi lehető-
vé, hogy Istent hallgassuk. A modern élet 
egyik veszélyéről van szó, ahol néha za-
varó a csend. Állandóan a világ zaját kell 
hallgatnunk: ma a beteges szóbőség a kö-
telező szabály, a csend viszont kudarcnak 
tűnik. A szemlélődés Isten és az ember 
találkozásának értékes pillanata.” 

Idézet: Robert Sarah–Nicolas Diat: Isten vagy a semmi. Szent István Társulat, 2018.
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 HÉTFŐ
 8 óra  Páduai Iskola

 KEDD
 -
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 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

Szerdán 10 órakor a ligeti templomban 
Ferenc atya 85. születésnapja alkalmából 
ünnepi szentmise lesz, amin egy soproni 
kórus fog énekelni, erre hívunk szeretettel 
benneteket.

Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén, 20:30-
kor Pilisjászfalun a kápolnában szentség-
imádást tartunk.

Pénteken ballagás van a Páduaiban, 
ezért a 17 órás csabai szentmise elmarad.
Pénteken, elsőpéntek	lévén, 18-22 óráig 
a ligeti templomban csöndes szentség-
imádás és gyónási, beszélgetési lehető-
ség lesz.

Jövő	vasárnap,  
anyák napja alkalmából,  
megáldjuk  
az édesanyákat.

Május 11-én, szombaton 9 órától Klotild-
ligeten tartjuk a nyitott	plébánia napun-
kat, különböző programokkal készülünk, 
amire szeretettel várunk benneteket.
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