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A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKA

Ha sikerül vizuálisan is elképzelnünk
a Szentlélek ajándékait, talán könnyebben
megértjük őket.

1. A bölcsesség mint a kenet
A bölcsesség ajándéka: „szeretni azt, ami jó”.
Bölcs dolog megismerni az Istent nemcsak
az elménkkel, hanem a szívünkkel is.
A bölcsesség nem abból származik, ha Istent
csupán úgy ismerjük, mint egy diák, hanem
úgy kell közelednünk felé, mint egy
családtaghoz.

2. Az értelem mint a tűznyelvek
Sokan tapasztalták már Szentírás olvasása
közben azt, mintha egy szó szinte leugrott
volna az oldalról, hirtelen új értelmet kapott
az egész szöveg. Ezt elképzelheted úgy, mint
egy felgyulladó villanykörtét, vagy ahogyan
az olvasmányban is megjelenik: „Majd
lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva,
és leereszkedtek mindegyikükre” (ApCsel 2,3)
Ez az az éleslátás, amit a Szentlélek ezen
ajándéka, az értelem ad – nemcsak
a Szentíráshoz, hanem egész életünkhöz.

3. A jótanács olyan, mint Péter pünkösd
reggelén
A jótanács az az ajándék, amely lehetővé
teszi, hogy világosan lássuk Isten akaratát.
A pünkösdi olvasmányban látjuk, hogy a sok
különböző nyelvű hallgató is képes volt
megérteni a galileai apostolokat.
Húsvétvasárnap már hallottuk az üzenetet,
amire ők is felfigyeltek: Szent Péter bátran,
határozottan, valódi vonzerővel beszél
Jézusról. A Szentlélek jótanács ajándéka teszi
számunkra nyilvánvalóvá Isten akaratát, és
törli el a nyelvi korlátokat.

4. A lelki erősség mint az erős szél
A lelki erősség bátorságot jelent. A Szentlélek
nem csupán erőt ad nekünk; az Istenbe

vetett bizalomból fakadó bártorság ajándékát
kapjuk. A Szentlélek erőteljes hajtóereje
a léleknek, amely bizalmat és biztonságot ad
az út végéhez.

5. A tudomány mint a galamb
A Szentlelket gyakran ábrázolják galamb
formájában. Noét a galamb vezette el
a reményt hozó szárazföldre.
A Szentlélek tudomány ajándéka is
hasonlóképpen működik – ő teszi hozzá
az isteni nézőpontot az információinkhoz.
Jézus azt mondja: „Hanem, amikor eljön
az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket
a teljes igazságra. Nemmagától fog beszélni,
hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt
fogja hirdetni nektek.” (Jn 16,13)

6. A jámborság mint az élő víz
Az elbátortalanodás nagy veszélyt jelent
a szent élethez vezető úton. „Ha valaki
szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki,
aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: élővíz
folyói fakadnak majd belőle” „Ezt a Lélekről
mondta” (Jn 7,37–39) A Lélek ajándéka,
a jámborság úgy frissíti és újítja meg lelki
életünket, mint a víz testünket.

7. Az istenfélelem mint felhőoszlop
Istenre ugyanolyan tisztelettel és döbbent
áhítattal kell néznünk, mint ahogyan az
Ószövetségben az izraeliták szemlélték
az őket vezető felhőoszlopot. Az istenfélelem
teszi ezt lehetővé.
Imádkozzatok ezekért az ajándékokért.
Ahogyan Pál mondja:
„Gyöngeségünkben segítségünkre siet
a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan
kell helyesen imádkoznunk. A Lélek
azonban maga jár közben értünk,
szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.”
(Róm 8,26)
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HIRDETÉSEK

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, ADMINISZTRÁCIÓ

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

SZENTMISÉK RENDJE
a klotildligeti szentmiséket online is közvetítjük

HÉTFŐ 18 óra Piliscsaba
KEDD 18 óra Klotildliget
CSÜTÖRTÖK 17:30 Klotildliget
PÉNTEK 18 óra Piliscsaba
SZOMBAT 18 óra Piliscsaba
VASÁRNAP 9 óra Klotildliget

11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu
20 óra Klotildliget

IGENAPTÁR – SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
Kiv 34,4b-6.8-9
Tób 13
2Kor 13,11-13
Jn 3,16-18 JÚN.7

Imaszándékunk:

A SZENTLÉLEK
BEFOGADÁSÁÉRT

Visszaállunk amegszokott
miserendre. A szombati előesti
szentmisét – nyári időszakban –
a piliscsabai templomban tartjuk.
Ha Ligetről az előesti szentmisére való
eljutás valakinek gondot jelentene,
jelezze, és megoldjuk.

A vasárnapi szentmisék kezdete előtt
fél órával gyónási lehetőség.

A klotildligeti templomban tartandó
szentmiséket közvetítjük még egy
ideig azok számára, akik saját
döntésük alapján nem vesznek részt
a szentmiséken.

A csabai és a ligeti templomot reggel
7‐től nyitva tartjuk sötétedésig.

A szentségimádás egyelőre a ligeti
templomban lesz.

Csütörtökön Klotilligeten a 18-as
szentmise 17:30-kor fog kezdődni,
mert ez lesz egyben a Szent László
óvodások Te Deuma is.

Szombaton, Úrnapja elestéjén,
országos szintű szentségimádás lesz az
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra készülendő, mi a 18 órás
csabai előesti szentmise után, 19 órás
kezdéssel egy fél órás
szentségimádást tartunk
a piliscsabai templomban.

Jövő vasárnap Úrnapja, a szentmisék
után úrnapi körmeneteket tartunk.

Június 21-én, vasárnapmég lesz esti
8‐as szentmise Klotildligeten, utána
nyári pihenőremegyünk és augusztus
23-án folytatjuk újból.

Elindult Piliscsaba, Klotildliget és
Jászfalu egyházközségeinek közös
honlapja. Az új domain, amin a honlap
elérhető: piliscsaba-katolikus.hu. A régi
domainről is elérhető az új honlap, de
két hónapmúlva azt megszüntetjük.
Az új honlapon a plébániai
hirdetéseken és a közösségek
bemutatkozásain túl megtalálhatjátok
a Szívügy újság tartalmát is.
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