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Az idei Úrnapja a jövő évi 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra történő
előkészületet szolgálja. Nem tudjuk, hogy
ki választotta ki a kongresszus szlogenjét,
de biztosan nagyon jóban van az illető
a Szentlélekkel, aki felhívta a figyelmét
a 86. zsoltár utolsó versére: „Minden
forrásom belőled fakad!” Az ószövetségi
szerző általában a Mindenség Urára céloz
a mély tartalmúmondattal, a kongresszus
fényében azonban az Eucharisztiára
gondolt a választó. Számomra elég
nehezen nyílt meg az ódon mondat, de
hiszem, hogy a Lélek tovább dolgozott…

Hazánkban a Kőszegi-hegység egyik
legszebb része a Hétforrás völgye. Két
meredek hegyoldal közül az egyik szinte
iskolás tábla-szerűen sima, meredek. Azon
a sziklatáblán szinte vízszintes sorban hét
forrás bukkan elő a hegyből.
Kisujjvastagságútól a karvastagságúig,
egymástól tenyérnyi távolságra csobognak
elő a sziklarepedésből a kristálytiszta
csodák. Még a csobogás hangja is más
mindegyiknél. Lehetetlen nemmegállni
a ritka látványnál, de még lehetetlenebb
meg nem kérdezni magunktól: Honnan
jő elő ez a hétszínű vízesés? Fönn
a hegytetőn nyoma sincs tónak vagy
odavezető folyónak. A hegy hasadékaiba
befolyhat az eső, olvadó hó, de az elfogy.
A források azonban folyamatosan
csobognak… Kell lennie a hegyben valahol
egy titokzatos tengernek, amely nem fogy
ki, kristálytiszta a vize, a sziklahasadékok
között pedig ilyen fantasztikus formában
öntözi a völgyet. A nagyszerű
természetvédők mindegyik forrásnak

keretet betonoztak, sőt nevet is adtak,
a magyar hét vezér neveit (Álmos, Előd,
Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm). Azt
azonban ők sem tudták odaírni, hogy hol
van, és hogy hívják a Források Forrását.

A zsoltárszerző aligha látta a Hétforrás
völgyét. Láthatta azonban sok millió
embertársát, köztük jókat és jobbakat,
békéseket és békítőket, okosakat és
másokat tanítókat; olyanokat, akik mellett
jó élni, de olyanokat is, akik pokollá teszik
embertársaik életét. Örömmel, vagy
keserűen állapíthatta meg, hogy nemcsak
ahány ember, annyiféle, és törhette
az agyát, hogy miért ilyenek. Még
önmagát is rajtakaphatta, hogy néha
rendes, máskor meg utálatos. Honnan van
benne a rossz, és miért jó rossznak lenni?
És miért érzem rosszul magamat, ha rossz
voltam? Ki ad nekem békét a szívembe, ha
úgy érzem, hogy valaki megnyugtat, hogy
végül is jó irányba tart az életem?
A kőszegi Hétforrás nem a semmiből
fakad. A jóság sok forrása sem. Ami
bennem érték, amögött ott van mint
minta és aranytartalék a Jóság Ősforrása,
hogy segítsen tiszta vizet csobognom.

Ne higgyem, hogy az eszem, a néha
megmozduló jóakaratommagától van.
Néha mégis megcsorduló jobbik énemet
táplálja Valaki, erősíti, kíséri. Ő, Aki
egyszerre áldozat, táplálék és jelenlét.
Ha idáig eljutok, értő társa leszek
a zsoltárosnak: ami jóság felbukkan
bennem, az mind a Jóság Titokzatos
Őstengeréből fakad: úgy hívják,
Eucharisztia.
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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 18 óra Klotildliget
PÉNTEK 18 óra Piliscsaba
SZOMBAT 18 óra Piliscsaba
VASÁRNAP 9 óra Klotildliget

11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu
20 óra Klotildliget

IGENAPTÁR – ÚRNAPJA
MTörv 8,2-3.14b-16a
Zsolt 147
1Kor 10,16-17
Jn 6,51-58 JÚN.14

Imaszándékunk:

AZ EUCHARISZTIA MIND
TELJESEBB BEFOGADÁSÁÉRT

Június 17-én szerdán 20 órakor taizéi
ima lesz a Béthel fedett-nyitott
rendezvényépületében.

Pénteken 18:30-tól a piliscsabai
plébánián a szokásos Úrnapja utáni
sütögetést tartjuk a csabai testvérek
számára.

Szombaton 19 órakor a klotildligeti
templomban gitáros,
szentségimádós imaestet tartunk.

Jövő vasárnap tartjuk a klotildligeti
templom búcsúját.

Jövő vasárnap, június 21-én,
az Egyházközségi Nővéreknél
20 órától 24 óráig szentségimádást
tartunk hivatásokért.

Most vasárnapmég vanmisekuckó,
jövő vasárnaptól már nem lesz, nyár
végén folytatjuk újból.

Jövő vasárnapmég lesz esti 8-as
klotildligeti szentmise, utána nyári
pihenőremegyünk és augusztus
23‐án folytatjuk újból.

A nyári menetrendről annyit tudunk
előre biztosan elmondani – a járvány‐
ügyi helyzettel ez még változhat –,
hogy lesz egy hétvége és kb. 15 hét‐
köznap, amikor Szabolcs atya nem
lesz Piliscsabán, ekkor papi vagy
lelkipásztor-kisegítői helyettesítés
lesz. Az adott változásokat előtte egy-
két héttel hirdetni fogjuk.
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