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KEZDŐDIK AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT
A II. Vatikáni Zsinat Unitatis
Redintegratio (Határozat az
ökumenizmusról) című tanításából
adunk közre megszívlelendő
gondolatokat.

(Előszó)
A keresztények közötti egység
helyreállításának előmozdítása
a II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat
egyik fő célja. Az Úr Krisztus ugyanis
egy és egyetlen Egyházat alapított,
mégis több keresztény közösség
mutatkozik mint Jézus Krisztus igazi
öröksége. Ez a megosztottság
kétségkívül ellentmond Krisztus
akaratának, botránkoztatja a világot
és károsítja a legszentebb ügyet,
az evangélium hirdetését.

(Az ökumenizmus katolikus elvei)
Isten eme egy és egyetlen
Egyházában már kezdet óta támadtak
bizonyos szakadások, s ebben
az emberek mindkét részről
vétkesek. Akik azonban most ilyen
közösségekben születnek, nem
vádolhatók az elkülönülés bűnével,
s a katolikus Egyház testvéri
tisztelettel és szeretettel öleli át őket.
Akik hisznek Krisztusban
és szabályszerűen részesültek
a keresztség szentségében, már
bizonyos közösségbe kerültek
a katolikus Egyházzal. Azonban köztük
és a katolikus Egyház között mind
a tanítás és a fegyelem dolgában,
mind az Egyház szervezetét illetően

több eltérés van, ami olykor súlyos
akadályt jelent a teljes egyházi
közösség útjában; az ökumenikus
mozgalom ezeket az akadályokat
akarja leküzdeni.
Az „ökumenikus mozgalom”
tevékenységek és kezdeményezések
összessége. Az első azoknak
a szavaknak, állításoknak és
cselekedeteknek kiküszöbölése,
amelyek az igazság és méltányosság
mércéje szerint nem felelnek meg
különvált testvéreink helyzetének,
ezért megnehezítik a velük való
kapcsolatainkat. A második
a „dialógus” a különféle egyházakba
tartozó keresztényeknek vallásos
szellemben rendezett összejövetelein.
E dialógus által mindkét közösség
tanítása és élete jobban
megismerhető, ami növeli a kölcsönös
megbecsülést.
Legelső kötelességünk azonban
az őszinte és tüzetes vizsgálat:mit kell
magán a katolikus családon belül
megújítani, hogy életünk hívebben
és egyértelműbben tanúskodjék arról
a tanításról és azokról
az intézményekről, melyeket Krisztus
hagyott ránk apostolai által.
Másrészt szükséges, hogy
a katolikusok szíves örömest
elismerjék és értékeljék mindazokat
az igazán keresztény javakat,
amelyek a közös örökségből erednek,
s különvált testvéreinknél
megtalálhatók.
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HIRDETÉSEK VÁLTOZÁSOK ÉS KÉRÉSEK
Kedden, 21-e lévén, 20 és 24 óra között
az Egyházközségi Nővérek kápolnájában
szentségimádás lesz hivatásokért,
19:30 és 21 óra között Száraz László atya fog
gyóntatni.
Csütörtökön 18 órakor a ligeti templomban
tartjuk az ökumenikus imahétmásodik
alkalmát, ahol mi leszünk a házigazdák.
Az istentiszteletet agapé követi, amire
kérem, hogy egyszerű szendvicsekkel,
süteménnyel készüljetek.
Pénteken 19:30-tól a jászfalui kápolnában
Görföl Tibor teológus tart előadást:
Hogyan legyünk vallásosak
a XXI. században? címmel.
Vasárnap tartjuk az ökumenikus imahét
harmadik alkalmát 16 órakor a Béthelben.
Ezt megelőzőleg ökumenikus családos
harangtúra lesz, amelynek a témája
az Eucharisztia, a kenyér. 14:45-kor van
a találkozó a református templomnál,
majd a katolikus templom érintésével
érkezünk meg a Béthelbe, az evangélikus
templomba; a túra folyamán és után,
továbbá az istentisztelet alatt játékokkal
és meglepetéssel készülünk a gyermekek
számára .

– A korábban bevezetett dolgokkal továbbra
is lehet élni, mint elsőpénteki gyónási
lehetőség, szentségi kápolna, vagy másokat
meghívni a tavasszal újból induló Alpha
kurzusra.
– Egy új világi lelkipásztori kisegítőnk lesz
Ligeten, aki a képzést most kezdi: Almássy
András.
– Az Eucharisztikus Világkongresszusra
készülve január 1-től a Kongresszusig a
vasárnapi misékben a prédikációk elején a
szentmisét és a szentmise egyes részeit
veszemmajd sorra és magyarázom.
– A szentmisében a Hiszekegyet és a
Miatyánkot törekedjünk együtt elkezdeni.
– Próbáljunk meg ne késni a misékről,
inkább érkezzünk korábban!
– Ha a gyermekünk elkezd hangoskodni, és
nincs remény arra, hogy abbahagyja, akkor
lehetőség van arra, hogy:
– Piliscsabán az előtér
keresztelőkápolnájában kialakított
gyereksarokba menjünk vele,

– Klotildligeten a hátsó kápolnában
kövessük vele a szentmisét a kivetítőn,

– Pilisjászfalun pedig a sekrestyében, ahol
szintén követhető a szentmise,
ugyanakkor a templomhajóban maradó
hívek jobban tudnak figyelni a
szentmisére.

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

AKTUÁLIS MISEREND
HÉTFŐ 18 óra Piliscsaba

KEDD 18 óra Klotildliget

CSÜTÖRTÖK 18 óra Klotildliget
(ökumenikus ima)

PÉNTEK 18 óra Piliscsaba

SZOMBAT 18 óra Klotildliget

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

IGENAPTÁR – ÉVKÖZI II. VASÁRNAP
Iz 49,3.5-6
Zsolt 39
1Kor 1,1-3
Jn 1,29-34 JAN.19 Imaszándékunk:
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