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„Szomjazom.” E szót, és a „Jézus vár Rád”
meghívást olvashatod a templom oldalán
lévő táblán a kiegészítéssel, „Szentségi
kápolna, nyitva: 5 – 24 óráig”. Nagy
bátorsággal és ujjongással építettük Neked
és persze mindannyiunknak, lehetőséget
kínálva a Jézussal való személyes
találkozásra.
Jézus utolsó előtti sóhajtása ez az egyetlen
szó volt a kereszten: „Szomjazom” (Jn 19,28–
30).
Értem, érted vállalt kínszenvedése,
megaláztatása végén emberileg teljesen
érthető, hogy Jézus szomjas. Talán az egyik
legnagyobb kín a szomjúság. Gondold meg:
voltál-e már igazán szomjas? Esetleg
sportversenyen, munka közben,
kiránduláson vagy bármi okból nem volt
módod inni. Kiszáradt szájjal, szájpadláshoz
tapadó nyelvvel, „epedve” vártad a
lehetőséget, hogy végre ihass egy kortyot.
De a bekezdő kérdéssel nem is a vízre
szeretnénk utalni igazán, hanem Jézusra!
Vágyakoztál már „epedve” a Jézussal való
személyes találkozásra? Ennek a
találkozásnak helye és lehetősége ez a
kicsiny kápolna. A táblán lévő szó –
„Szomjazom” – csak kihangosítása Jézus
vágyakozásának a veled való találkozásra.
Csak rajtam, rajtad múlik a találkozás, ő vár a
kicsiny kenyér színe alatt, mindig készen áll,
hogy fogadjon és átöleljen szeretetével.
Személyesen neked is szól az ígéret: „én
veletek vagyok mindennap, a világ végéig”
(Mt 28,20).
Nekem Isten elképesztő „ötlete”, hogy abban
a kenyérben maradt köztünk, ami nekünk
létkérdés, és abban a borban, ami nekünk az
agapé, a vidámság „kelléke”. Szabolcs atya

vasárnapi kérdésein felbuzdulva engedj meg
egy provokatív kérdést: Létkérdésed,
boldogságod „kelléke”-e az Oltáriszentségben
köztünk élő Jézus?
Tele vagyok, tele vagyunk cselekedetekkel,
vágyakkal, akaratokkal és a világ szorító
kérdéseire adandó válaszkényszerekkel.
Ennek velejáró következménye, hogy nem
marad bennünk hely, szabad vegyérték Isten
számára. Ő nem követelődzik, türelmesen vár
rád, csendben hívogat, feltéve, ha a körülötted
lévő (sokszor általad szervezett) forgatag
zajában képes vagy őt meghallani.
Ez a pár sor meghívás arra a csendre és a
Jézustól megtanulandó teljes jelenlétre,
amivel a kápolnában találkozhatsz. Ha betérsz,
itt meghallhatod a mindent átformáló igazi
kérdést: „Amikor majd eljön az Emberfia,
vajon talál-e hitet a földön?” (Lukács 18,8) Igaz
hitet, amit tovább tudsz adni gyermekeidnek
és a rád bízottaknak, biztos reményt és
tökéletes szeretet, amit ott a jelenlét
csendjében megtapasztaltál.
Uram, nap mint nap szomjazom
igazságodra, békédre és a veled való
találkozásra. Vágyakozó szívvel keresem
jelenlétedet a kenyér színe alatt, és szeretnék
rád hagyatkozni igazán. Taníts meg jelen
lenni, tanításod szerint élni, általad szeretni.
Ámen.

VOLTÁL-E MÁR SZOMJAS IGAZÁN?
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HIRDETÉSEK

A héten roratékat tartunk reggel 6
órakor, hétfőn és pénteken Csabán,
kedden (gitáros), szerdán
(gyertyafényes) és csütörtökön Ligeten.
A szentmisék után agapé is lesz.

Kedden 17 órakor a székesfehérvári
Prohászka-templomban Kaszap-mise
lesz.

Pénteken este tarjuk a karácsony előtti
nagy gyóntatást. Ligeten 19 és 24 óra
között a Száraz László atya, Tóth Ferenc
atya és Szilágyi Szabolcs atya fognak
gyóntatni. A templomban csöndes
szentségimádás lesz, és onnan lehet
menni a gyóntatószékbe, a régi és az új
sekrestyébe gyónni, beszélgetni.

Szombaton este lesz egy másik
gyónási lehetőség is. 19 és 23 óra
között a templomban csöndes
szentségimádást tartunk, ami alatt a
gyóntatószékben Szilágyi Szabolcs
atya fog gyóntatni.

Aki jövőre Adorémust vagy Új Embert
szeretne, jelezze a sekrestyében.

Szombaton, 21-e lévén, 20 és 24 óra
között az Egyházközségi Nővérek
kápolnájában szentségimádás lesz
hivatásokért.

Szombat és jövő hétfő között a ligeti
ministránsok betlehemeznek, aki
szeretné, hogy menjenek hozzá, a listára
kiküldött linken vagy Kassay Tamásnál
jelezze.

A helyi regnumos közösség idén is beszáll
a cipősdoboz-akcióba, amellyel a külhoni
szegényebb magyar családokat
támogatják, a dobozok eljuttatására
gyűjtést szervezünk, a támogatási
összeget a hátul elhelyezett dobozba
helyezhetitek el.

Karácsonyig tartós élelmiszert gyűjtünk
a rászorulók javára a Csabán és Jászfalun
a sekrestyékben, Ligeten a misekuckó
előtti helyiségben.

Elkészült az egyházközségi naptár, a
sekrestyében 2500 forintért
megvásárolható.

AKTUÁLIS MISEREND FOGADÓÓRA

csütörtök 17:00–17:45
péntek 17:00–17:45

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS

telefon 06 30 611 1296
e-mail px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA IRODISTA

telefon 06 20 554 9145
e-mail sylvia.kiraly@gmail.com

HÉTFŐ 6 óra Piliscsaba

KEDD 6 óra Klotildliget

SZERDA 6 óra Klotildliget

CSÜTÖRTÖK 6 óra Klotildliget

PÉNTEK 6 óra Piliscsaba

SZOMBAT 18 óra Klotildliget

VASÁRNAP 9 óra Klotildliget
11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu
20 óra Klotildliget


