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„ÉN ABSZOLÚT BIZTONSÁGBAN VAGYOK!”

Székely János püspök atya írása
a koronavírusról és más „lelki”
vírusokról”

Először is idős, beteg, bajban levő
embertársainkhoz szeretnék szólni.
Nagy szeretettel gondolunk rájuk,
együttérzünk velük, imádkozunk
értük. Igyekszünk mindent megtenni
az egészségük megóvása érdekében.

A második gondolatom az orvosoké,
ápolóké. Hálásan köszönjük az ő bátor
helytállásukat, szolgálatukat!
Kívánunk nekik sok erőt, türelmet,
kitartást ebben az embert próbáló
helyzetben.

Szeretnék ezután reflektálni
a járványra és az emberiség erre való
reakciójára. Jelenleg az emberiség
nagyon érzékenyen reagál
környezetünk megóvásának
fontosságára, a klímaváltozásra,
az egészségünket fenyegető
veszélyekre. Ez önmagában nagyon jó.
Jó, hogy az emberiség egyre inkább
érzi, hogy a teremtett világban
és az emberi testben is van egy
gyönyörű, objektív rend, egy törékeny
harmónia, amelyet tiszteletben kell
tartania, ha nem akarja elpusztítani
környezetét és önmagát.

Mintha azonban hiányozna annak
tudata és átérzése, hogy ez
a gyönyörű és törékeny isteni
harmónia nemcsak a természetre
és az ember biológiai valóságára

vonatkozik, hanem van egy
gyönyörű rendje az emberi szellem
életének is.Mintha élesen
szétválasztaná a mai ember
a valóságot, és annak csak
a felszínével, a biológiai, természeti
dimenziójával foglalkozna. Pedig van
a valóságnak még sok mélyebb
és fontosabb rétege. Mozart
Requiemje vagy Michelangelo Pietàja
gyönyörű. Ez a szépség nemmérhető,
nem bizonyítható kísérleti úton, mégis
valóság. Egy család békéje, a szülők
egymás iránti szerelme és hűsége is
valóság. Sokkal fontosabb valóság,
mint az, amit megmérhetünk
és megszámolhatunk.

Vannak az emberiségnek nagyobb
bajai is, mint a koronavírus, de
sajnos ezekre a bajokra szinte
teljesen érzéketlenek vagyunk.
Körülbelül hat másodpercenként
meghal egy gyermek a Földön
az éhínség miatt, vagy a legalapve‐
tőbb gyógyszerek híján. Az emberi‐
ségnek meglenne a lehetősége arra,
hogy ezen segítsen. Van a Földünkön
bőségesen elég élelmiszer mindenki
számára. Van elég repülőgép, hogy
a szükséges segítség mindenhová
eljusson. Mégsemmozdul meg
a világ, hogy segítsünk
a legszegényebb testvéreinken. Talán
azért, mert ez az ő életüket fenyegeti,
nem amiénket.



Mennyi lelki vírus terjed a világhálón,
mennyi pusztító tartalom! Ennek
megállítására sem tesz semmit
a világ, pedig gyerekek, fiatalok,
emberek millióinak lelkét, szellemét,
családi életét rombolja, megsebzi.
1956 óta több mint 6 millió ártatlan,
védtelen kicsi gyermek életét vették el
még a születésük előtt.

Van mindebben valami nagy
aránytalanság, hangsúlytévesztés: Mi
az, amire megmozdul a világ, és mi az,
amire nem.

A járvány eszünkbe juttatja
földi létünk törékenységét,
sebezhetőségét,
mulandóságát.

Ez a földi lét nem végállomás. A földi
életünk út, amelynek során meg‐
tanulhatunk szeretni, ajándékká
tenni az életünket, hogy majd
a halál kapuján át Isten végtelen,
örök szeretetébe beléphessünk.
A halál kapujában ő vár minket
kitárt karokkal.

Mintha a mostani, sokszor pánikhoz
közeli hangulatból nagyon hiányozna
az örök életbe vetett hit. Mintha sok
ember lelkéből eltűnt volna a derűs
és nyugodt bizalom abban, hogy Isten
tenyerén van a világ és az életünk,
ő alkotott minket, ő hívott elő
a semmiből, és őbenne lesz a betelje‐
sedésünk. Ő az Alfa és az Ómega,
a kezdet és a vég, a beteljesedés.
Pedig az örök élet sejtése, reménye,
tudása ott rejtőzik minden ember
lelkében, kiirthatatlanul. Mennyire
fontos lenne most, a járvány napjai‐
ban ezt a lelkünk mélyén szunnyadó,
talán eltemetett hitet, sejtést,
bizalmat újra a felszínre hozni,
megszólaltatni!

A II. világháború idején került
kórházba Peter Wust, híres
filozófus, a Hitlerrel szembeni
ellenállás egyik vezéralakja. Az egyik
bombázás alatt elfelejtették őt is
levinni az óvóhelyre. Az orvos, amikor
észrevette, hogy fent felejtették,
lélekszakadva rohant fel, hogy
megoldja a leszállítását. Odafutott
az ágyához, és azt mondta az akkor
már teljesen mozgásképtelen híres
tudósnak: „Elnézést, Uram,
megfeledkeztünk Önről, de hamaro‐
san biztonságba helyezzük!” Wust
elmosolyodott, és csak ennyit mon‐
dott: „Én abszolút biztonságban
vagyok!” Milyen jó volna, ha a járvány
feszült, nehéz pillanataiban is ott len‐
ne bennünk a hit derűje, bizalma,
békéje!

A járvány lehetőség is. A családok
olyan sok időt lehetnek most együtt,
mint nagyon ritkán, talán soha eddig.
Mennyire fontos lenne ezt az időt
értékessé tenni! Alkalom ez
az összezártság a közös játékra,
a közös bibliaolvasásra, énekre,
imádságra.

Fedezzük fel a szentmise-
nélküliség fájdalmas
napjaiban, hogy Krisztus sok
más módon is jelen van:
a felebarátban, a Szentírás
szavaiban, akkor, ha ketten-
hárman összejövünk
az ő nevében, a szegényben,
a szenvedőben, akin segítünk.

Legyen ez a rendkívüli nagyböjt
a csend, a megtérés, az egymás iránti
szeretet és együttérzés, a kölcsönös
segítés ideje mindannyiunk számára!”

Forrás:Magyar Kurir



HIRDETÉSEK
Ezen hétvégén tartjuk a lelki
adoptálást, ami azt jelenti, hogy
kilenc hónapon keresztül lelkileg
kísérsz egy megfogant életet.

Szombattól kijárási korlátozást
rendeltek el, de a vallási
tevékenység kivételnek minősül,
így az előző héten kihirdetett
lehetőségeink nem változnak.

Kérésünk
Átkerülünk az online térbe, ezért,
aki szeretne valamennyire
közösségben maradni:
1. a listára fel tudjuk tenni, írjon
Fárizs Péternek:
pfarizs@gmail.com vagy Szabolcs
atyának: px.sacerdos@gmail.com.
2. Mondjátok a híveknek, hogy van
honlapunk: piliscsabatemplom.hu,
ahol minden fennmaradó
lehetőség elérhető a számukra.

SZENTMISE ONLINE:
A rendelkezés nyomán csak sine
populo (nép nélküli) miséket lehet
tartani, azaz csak és kizárólag a pap
tartózkodhat a templomban. De
a szentmisék követhetőek online,
és élünk is ezzel a lehetőséggel,
azaz a következő miserend lép
életbe: hétfőtől szombatig minden
nap 18 órakor, vasárnap pedig 9
órakor közvetítjük a szentmisét
a honlapunkon keresztül.
A YouTube-ra tovább streameltük
a közvetítést, így már bármennyien
tudják azt követni, a link-honlap

osztható másoknak is.
Az egyházjog még biztosítja
a zenei szolgálat meglétét, ezzel is
élünk, hétfőtől szombatig csöndes
mise lesz, a vasárnapi pedig
egyszer orgonás, egyszer gitáros.

A szentmisékre kérhettek
szándékokat! A fizetéstől most
eltekintünk. Egy misére most
összesen három szándékot is
kérhettek, de egy héten egyszer
kérhetsz egy szándékot,
a honlapunkon
piliscsabatemplom.hu az élő
közvetítés alatt tudod beírni
szándékot (egyelőre április végéig)
és az adott heti szándékok
a honlap kezdőlapján is meg
fognak jelenni. Az adott mise
elején be fogom olvasni
a szándékaitokat.

Az áldozásra szentmise keretében
nem lesz lehetőség, de most akkor
élünk egy másik lehetőséggel,
ez pedig a lelki áldozás, ami azt
jelenti, hogy a szentmise áldozási
részénél kérem Jézus, hogy lépjen
be az életembe, és adja meg
a szentáldozás kegyelmeit.
A szentmise ezen részénél
az ehhez kapcsolódó imát fogom
elimádkozni, amihez ti majd tudtok
kapcsolódni.

SZENTMISE UTÁNI IMA ONLINE:
A 18 órás misék után (vasárnap
a 9‐es mise után) élünk azzal
a lehetőséggel, hogy a sekrestyén
kívülre ki lett vezetve az oltár
mikrofonja, így a szentmise után

Online lehetőségek
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FOGADÓÓRA

telefonon vagy e-mailen érdeklődjön.

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

ONLINE MISEREND
www.piliscsabatemplom.hu
HÉTFŐ 18 óra

KEDD 18 óra

SZERDA 18 óra

CSÜTÖRTÖK 18 óra

PÉNTEK 18 óra

SZOMBAT 18 óra

VASÁRNAP 9 óra

IGENAPTÁR – NAGYBÖJT V. VASÁRNAP
Ez 37,12b–14
Zsolt 129
Róm 8,8–11
Jn 11,1-45

Imaszándékunk:
A KIALAKULT HELYZET
JÉZUS SZÁNDÉKA SZERINTI
ÁTÉLÉSÉÉRT

a sekrestyéből lehet imát,
elmélkedést tartani egy
személynek kb. fél órás
időtartamban, amit online szintén
tudtok követni. Ezzel a célunk
a közösség megélése, a közös ima
előmozdítása. Erre szintén
a honlapunkon tudtok
jelentkezni: piliscsabatemplom.hu.
Az adott heti előimádkozók és
a választott imaformák listája is
fent lesz a honlapon.

SZENTSÉGIMÁDÁS ONLINE:
A folyamatos online közvetítésnek
köszönhető online
„szentségimádást” is tudtok
végezni, mert a szentmisék
kivételével az Oltáriszentség ki lesz
helyezve az oltárra.

BESZÉLGETÉST ONLINE:
Telefonon, Skype-on elérhető
vagyok, kereshettek.

NYITOTT TEMPLOM:
A csabai templomot reggel 7-től
sötétedésig, a ligeti templomot
reggel 7‐től a 18 órás szentmiséig
(vasárnap sötétedésig) nyitva
tartjuk. Ligeten a Szentség is ki van
helyezve az oltárra, lehet
szentségimádást végezni.

GYÓNTATÁS:
Szabadtéren lehetséges a két
méteres távolság megtartásával,
erre a vasárnapi online misék után
(10 és 11 óra között) a ligeti
templomkert szaletlije alatt
biztosítok lehetőséget. Ha többen
lennétek, akkor maradok 11 után is.
Gyónni csak személyesen lehet
(telefonon, neten nem).

Ha bárkinek kérdése, észrevétele,
javaslata van, írjon-keressen
bátran!

Személyes lehetőségek
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