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AZ ÖKUMENIZMUS GYAKORLATA
Folytatjuk a II. Vatikáni Zsinat
tanítását az ökumenéről. (Unitatis
Redintegratio – Határozat az
Ökumenizmusról)

A létrehozandó egység az egész
Egyház gondja, mind a híveké, mind
a pásztoroké;mindenkit a maga
adottságának megfelelően érint
a mindennapi keresztény életben
éppúgy, mint a teológiai és a
történelmi kutatásban.

Az egység ellen elkövetett bűnökre is
áll Szent János tanúsága: „Ha azt
állítjuk, hogy nem vétkeztünk,
hazuggá tesszük őt, és tanítása
hiányzik belőlünk” (1Jn 1,10). Alázatosan
kérünk tehát bocsánatot Istentől és
különvált testvéreinktől is, miként mi is
megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek.

„Hogy legyenek mindnyájan egy!”
(Jn 17,21) Szabad, sőt kívánatos, hogy
bizonyos rendkívüli alkalmakkor,
például az „egységért” rendezett
könyörgések vagy ökumenikus
összejövetelek alkalmával a katolikusok
különvált testvéreikkel közösen
imádkozzanak. Az ilyen közös imádság
valóban igen hatékony eszköz az
egység kegyelmének elnyerésére,
egyúttal hitelesen jelzi, hogy van olyan
kötelék, amely összekapcsolja
a katolikusokat különvált testvéreikkel:
„Ahol ugyanis ketten vagy hárman
összegyűlnek a nevemben, ott vagyok
közöttük” (Mt 18,20).

Különvált testvéreink lelkületét meg
kell ismerni, aminek elengedhetetlen
feltétele az igazsághoz ragaszkodó és
jóakaratú tanulmányozás. Megfelelően
fölkészült katolikusok jobban ismerjék
meg testvéreik sajátos tanítását és
történetét, lelki életét és
istentiszteletét, vallásuk lélektanát
és kultúráját. E megismeréshez nagy
segítséget jelentenek a főleg teológiai
kérdéseket megtárgyaló találkozók,
melyeken egyenrangú felek vesznek
részt és tárgyalnak egymással, csak
a résztvevők valóban szakértők
legyenek, és a püspökök éber figyelme
kísérje munkájukat. Az ilyen
párbeszédből az is világosabban kitűnik
majd, hogy valójában milyen
a katolikus Egyház helyzete. Egyúttal
jobban megismerjük különvált
testvéreink lelkületét, s jobban
kifejthetjük előttük hitünket.

Működjenek együtt az emberi
személy méltóságának kellő
megbecsülésében, a béke
előmozdításában, az evangélium
társadalmi alkalmazásában. Orvosolják
minden lehető eszközzel korunk
nyomorúságait: az éhínséget és egyéb
csapásokat, az írástudatlanságot
és a nyomort, a lakásínséget és a javak
méltánytalan megosztását. Az ilyen
együtt munkálkodás közben minden
krisztushívő könnyűszerrel
megtanulhatja, hogyan lehet egymást
jobban megismerni, többre becsülni:
így készül a keresztény egység útja.
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HIRDETÉSEK
Hétfőn 19 órakor Jászfalun
a kápolnában Kápolnaszéket tartunk.

Kedden 16:30-kor
a Nagyboldogasszonyház
kápolnájában tartjuk a Prohászka
Imaszövetség téli imaóráját
hivatásokért.

Szombaton 14-től 19 óráig
Székesfehérváron amegszentelt élet
napján különböző programok
lesznek, részletek az Egyházmegye
honlapján.

Szombaton 16 órakor
az Egyházközségi Nővéreknél
Bábel Balázs érsek fog misézni
a megszentelt élet napja alkalmából.

A ligeti templom ólomüvegablakai
nagyon rossz állapotba kerültek, azok
felújítását az elmúlt évben
megkezdtük. Az ide költségeket
a plébánia két nagyobb közösségi
terének kialakítására fordítjuk, így
a felújítás folytatására a ti

segítségeteket kérjük. A 2018-as
részleges felújításnál egy álló
ólomüvegablakért 800 ezer, egy kerek
ólomüvegablakért 450 ezer forintot
fizettünk. Az adományozók Szilágyi
Szabolcs plébánosnál, és Fárizs Péter
testületi elnöknél tudnak jelentkezni.
Köszönjük előre is az adományaitokat!

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

PÉNTEK 18 óra Piliscsaba

SZOMBAT 18 óra Klotildliget

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

IGENAPTÁR – ÉVKÖZI III. VASÁRNAP
Iz 8,23b-9,3
Zsolt 26
1Kor 1,10-13.17
Mt 4,12-23 JAN.26

Imaszándékunk:
AZ EMBEREK
MEGSZENTELŐDÉSÉÉRT

Idén január 26-án ünnepeljük meg
először az Isten igéjének vasárnapját
(évközi III. vasárnap), amelyet Ferenc
pápa rendelt el Aperuit illis
(Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli
levelével, amelyet motu proprio
formájában írt tavaly szeptember
30‐án, Szent Jeromos, a Biblia híres
latin fordítója liturgikus emléknapján,
halálának 1600. évfordulóján. Ferenc
pápa az egész hívő közösséget arra
hívja, elmélkedjen arról, milyen nagy
értéket képvisel Isten szava
a hétköznapjaiban.


