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SZÉKELY JÁNOS PÜSPÖK AZ ÖKUMENÉRŐL

Az ökumené nem pusztán és nem is
elsősorban emberi erőfeszítések
eredményeként fog létrejönni.
Az Egyház egysége ajándékként,
odafentről valósulhat csak meg.
Egy olyan csodaként, amelyet hálás
szívvel befogadunk.
Természetesen ehhez innen alulról,
a mi emberi oldalunkról elő kell
készíteni a talajt. Utat kell készíteni
az Úrnak, az egység csodájának és
kegyelmének. Ebben
az előkészítésben, úgy gondolom,
sok nagy lépés történt. Óriási
eredménynek tartom amentalitás
megváltozását. A katolikusok
a protestáns testvéreket nem
kerülendő, veszélyes személyeknek
tartják, hanem keresztény
testvéreiknek. És ez ugyanígy van
megfordítva is.
Felismertük, hogy a szakadásban
mindkét oldalnak volt felelőssége,

bűne. Felismertük, hogy
az elszakítottság ideje mindkét
oldalt torzította. Mi, katolikusok úgy
véltük, hogy a hitünk legfontosabb
tételei azok, amelyek megkülönböz‐
tetnek a protestánsoktól. Ahogyan
Don Bosco fogalmazta: a katolikus
hit lényege három fehér titok:
a pápa, a Szűzanya és az Oltári‐
szentség. Elfelejtettük, hogy
a hitünk leglényege nem ez
a három fehér titok, hanem Isten
szeretete, aki úgy szerette ezt
a világot, hogy egyszülött Fiát adta
oda érte (Jn 3,16). A hitünk lényege
a Szentháromság titka, a megváltás,
az isteni kegyelem, az örök élet
ígérete, a szeretetparancs. Ha
a protestánsok a világiak szerepét
hangsúlyozták, akkor mi a papság
fontosságát. Ha a protestánsok
az igét, akkor mi a szentségeket.
Ha a protestáns fél a kegyelmet,
akkor mi a jó cselekedeteket.

Az elszakítottság állapota
mindkét felet torzította.
Az ökumené útján tanulunk
egymástól. Mi, katolikusok
megtanultuk újra
a Szentírás központi
fontosságát. Az élő igét,
amelyből minden
keresztény embernek nap
mint nap táplálkoznia kell,
amely a kereszténység

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szekely-janos-puspok-az-okumenerol
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HIRDETÉSEK
Új házasközösséget szervezünk
elősorban fiatal házasok számára,
a legutóbbit két éve indítottuk,
a befutott igények és személyes
meglátásom alapján újból
megérett az idő a következő
elindítására. Akik szeretnének
csatlakozni, Szabolcs atyát
keressék.

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 Klotildliget
VASÁRNAP 9 óra Klotildliget

11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu
18:30 Klotildliget

IGENAPTÁR – ÉVKÖZI III. VASÁRNAP

Imaszándékunk:

AZ ÖKUMENÉÉRT

Jón 3,1-5.10
Zsolt 24
1Kor 7,29-31
Mk 1,14-20

FOGADÓÓRA

csütörtök 17:00 – 17:45
péntek 17:00 – 17:45

legfőbb zsinórmértéke. Újratanultuk
azt, hogy a Szentírás és az imádság
a nép nyelvén, anyanyelven kell
hogy megszólaljon. Újratanultuk,
hogy a kegyelem előbb van a jó
cselekedeteknél, és a jó
cselekedetek a megkapott és átélt
kegyelemből születnek.
Újratanultuk, hogy a pap,
a lelkipásztor mellett a világban élő
keresztény is kapott apostoli
küldetést az evangélium
hirdetésére, az Egyház építésére.
Mindezekért nagyon hálásak
vagyunk a protestáns
testvéreinknek.
Bízunk abban, hogy protestáns
testvéreink újratanulják
az Eucharisztia titkának nagyságát,
amelyről Krisztus ezt mondta: „aki
engem eszik, általam él” (Jn 6,57).
Felismerik, hogy a házasság isteni
mű Jézus szavai szerint: „amit Isten
egybekötött, ember szét ne
válassza” (Mk 10,9). Felismerik, hogy
a péteri szolgálat jézusi eredetű, és
elengedhetetlen az Egyház
egységének megőrzése
szempontjából.
Hálát adunk mindazért, amit
kaptunk az ökumené útja során
egymástól. Készítsük tovább az utat,
hogy érkezhessen a fentről jövő
kegyelem, az egység csodája!

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

