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„Ha rátekintesz a keresztre,
megérted, hogy mennyire szeretett
téged Jézus akkor.
Ha rátekintesz az Oltáriszentségre,
megérted, hogy mennyire szeret
téged Jézus ebben a pillanatban.”

(Teréz anya)

Amikor gyermekünk vagy más
családtagunk, ismerősünk elsőáldozásra
készül, lehetőséget kapunk rá, hogy
gondolatainkat újra az Oltáriszentség
felé fordítsuk és átelmélkedjük, mit
is jelent nekünk Jézus ostyában jelen
lévő teste.

Gyermekek számára az elsőáldozás
egyik feltétele, hogy értelmükkel már
különbséget tudjanak tenni
az Oltáriszentség és a közönséges
kenyér között. Én vajon teszek
különbséget? Nagyobb áhítattal veszem
magamhoz Jézus testét, mint amekkora
élvezettel fogyasztok el egy ünnepi
vacsorát?

A felkészülés során a gyermekek
megtanulják, hogy a szentáldozásban
felelevenítjük az utolsó vacsora
pillanatait. Az Apostolok
Cselekedeteiben olvashatjuk az első
keresztények áhitatát, akik vasárnap
házaknál törték meg a kenyeret,
felolvasták és magyarázták
az ószövetségi Szentírást, majd nyíltan
megbánták Isten és a közösség ellen
elkövetett bűneiket, és magukhoz
vették Jézus testét és vérét. Nekem
eszembe jut, mekkora áldozatnak
vagyok hétről hétre részese?
Felismerem Jézust a kenyértörésben?

Felnőttként sokan csak a kötelező
minimumot tartják számon, vagyis hogy
„évente gyónjál és legalább a húsvéti
időben áldozzál”. Erősebb-e ennél
a vágyam, hogy amikor csak lehet,
találkozzam Jézussal
az Oltáriszentségben? Vagy arra
hivatkozva, hogy nem vagyok méltó,
inkább elmulasztom a lehetőséget?
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HIRDETÉSEK

Hétfőn, 21-e lévén, 20 órától éjfélig az Egyházközségi
Nővérek kápolnájában szentségimádás lesz
hivatásokért.
Csütörtökön és pénteken a szentmisék helyett
igeliturgia lesz.
Jövő vasárnap 12 órakor a piliscsabai templomban
tartjuk amásodik körös elsőáldozást, utána agapé
lesz a csabai plébánia kertjében. Előtte szombaton
9 órakor a piliscsabai templomban lesz a próba
és a gyóntatás.
Újból van Szívügy újság, ami a templom végéből
elvihető, amisekuckó pedig átalakult.
A helyzetre való tekintettel jövő hétfőtől megoldjuk,
hogy a klotildligeti templom napközben
(világosban) is nyitva legyen.A szentségi kápolnát
a továbbiakban is nyitva tartjuk (5-24).
Amonstrancia marad a szentségi kápolnában,
de a templomban is ott van Jézus a tabernákulum-
ban.Apiliscsabai templomot a továbbiakaban
is (világosban) nyitva tartjuk.
Szeretnénkmegfelelő helyszíneket biztosítani
számotokra a személyes imához.Amikor sokminden
megszűnik és bezár, és sokmindenkiben ott van
a nyomás, hogy elkezdjen lezárni és bezárulni
(érthető okokból), akkor mi szeretnék nyitni
és nyitottakmaradni.
Aperselyezést a szentmisék végén, a kijáratnál
tartjuk.

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 – ÉVKÖZI XXV. VASÁRNAP
Iz 55,6-9
Zsolt 144
Fil 1,20a-24.27a
Mt 20,1-16a

Imaszándékunk:

A BELSŐ BÉKÉÉRT

Pedig az áldozás olyan a léleknek, mint
testünknek a vitamin: épp a gyakori
vételtől erődösik meg.

Kis elsőáldozóink bizonyára lelkesen
és egy kicsit megilletődve készülnek
életük egyik nagy ünnepére. A mi
feladatunk, hogy példát mutassunk
nekik, mi a fontosabb: a külsőségek
vagy a tartalom. Ha otthon azt látja,
hogy csak a ruha, az ünnepi ebéd
és az ajándékok körül forog a család
gondolata, akkor egészen más képet
alakít ki, mint ha sok beszélgetéssel
és közös imával igyekszünk lélekben
felkészülni az eserményre.

Az elsőáldozás nevével is jelzi, hogy
új szakasz kezdődhet Istennel való
kapcsolatunkban. Ne gondoljuk, hogy
nekünk, felnőtteknek nincs szükségünk
megújulásra. Tanuljunk a kicsinyektől:
legyen bennünk lelkesedés
és megilletődés is, amikor arra várunk,
hogy Jézus újra meg újra beköltözzön
a szívünkbe.

https://piliscsabatemplom.hu
mailto:px.sacerdos@gmail.com
mailto:sylvia.kiraly@gmail.com
https://piliscsabatemplom.hu
https://piliscsabatemplom.hu

