
Szívügy

A piliscsabai és a klotildligeti
római katolikus plébániák,
és a pilisjászfalui fília hírei

XVII. évf. 5. szám 2021. jan. 31.

(Részlet Ferenc pápa 2021. január 27-ei katekéziséből)

ÚGY KELL OLVASNUNK A SZENTÍRÁST, HOGY TALÁLKOZZUNK AZ ÚRRAL!

Ma arról az imáról szeretnék beszél‐
ni, amelyet egy szentírási szakasz
alapján végezhetünk. A Szentírás
szavait nem azért írták, hogy papi‐
ruszba, pergamenbe vagy papírba
zárva maradjanak, hanem azért,
hogy egy imádkozó ember befogad‐
ja és szívében kicsíráztassa őket. Is‐
ten igéje a szívhez akar szólni.
A katekizmus kijelenti: a Szentírás
olvasását imádságnak kell kísérnie –
a Bibliát nem olvashatjuk úgy, mint
egy regényt –, hogy az Isten és em‐
ber közötti beszélgetés megvalósul‐
hasson” (KEK 2653). Így hordoz
bennünket az imádság, mert az pár‐
beszéd Istennel.
A Bibliának az adott versét évszáza‐
dokkal ezelőtt nekem is írták, hogy
eljuttassa hozzám Isten szavát.
Mindannyiunknak írták.
Minden hívőnek ismerős ez a ta‐
pasztalat: a Szentírás egyik részlete,
melyet már sokszor hallottunk, egy‐
szer csak megszólít bennünket, és
megvilágítja azt a helyzetet, amely‐
ben vagyunk. De ehhez ott kell len‐
nem aznap az Isten igéjével való
találkozón, ott kell lennem, hallgat‐
nom kell az igét. Isten mindennap
ott jár mellettünk, és magot vet éle‐
tünk talajába. Nem tudjuk, hogy ma
száraz talajra, tövisbokrokkal benőtt
földre vagy termékeny talajra talál-e,

ahol a mag kihajthat (vö. Mk 4,3–9).
Ez rajtunk múlik, imánktól függ,
a nyitott szívtől, amellyel a Szentírás‐
hoz közelítünk, hogy az számunkra
Isten élő igéjévé váljon. A Szentírá‐
son keresztül Isten folyamatosan ott
jár mellettünk. (...) Szent Ágostontól
idéztem: „Félek a mellettem elhala‐
dó Úrtól.” Miért fél? Attól, hogy nem
hallja meg az Urat, nem veszi észre,
hogy az Úr az.
(...)
Az imádság által Isten igéje ben‐
nünk lakozik, mi pedig benne lako‐
zunk. Az ige jó elhatározásokra indít
és támogatja cselekvésünket; erőt
ad, derűvel tölt el, és még akkor is,
amikor válságba sodor bennünket,
békét ad. A mindent felborító és za‐
varos napokon is eléri, hogy marad‐
jon egy parányi bizakodás és
szeretet a szívünkben, amely meg‐
véd a gonosz támadásaitól.
Így Isten igéje megtestesül – hadd
használjam ezt a kifejezést: megtes‐
tesül – azokban, akik az imádságban
befogadják. Valamelyik ősi szöveg‐
ben arról a felismerésről olvasha‐
tunk, hogy a keresztények annyira
azonosultak Isten igéjével, hogy
még akkor is, ha a világ összes Bibli‐
áját elégetnék, meg lehetne mente‐
ni a „nyomóformát” a szentek
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HIRDETÉSEK
Kedden a 18 órás ligeti szentmise
keretében, Gyertyaszentelő
Boldogasszony napján,
megáldjuk a gyertyákat.

Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén,
19 órakor Pilisjászfalun
a kápolnában szentségimádást
tartunk.

Pénteken elsőpéntek lesz,
az ilyenkor szokásos esti
gyóntatás a kijárási tilalommiatt
most elmarad, de a vasárnapi 9-es
klotildligeti, és a 11-es piliscsabai
szentmise előtt
a gyóntatószékben van gyónási
lehetőség, illetve személyes
egyeztetés alapján más
időpontban is lehet gyónni.

Jövő vasárnap a szentmisék
végén, Szent Balázs püspökre
emlékezve, Balázsáldást tartunk.

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

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.comIGENAPTÁR – ÉVKÖZI IV. VASÁRNAP

Imaszándékunk:

A BETEGEKÉRT

MTörv 18,15-20
Zsolt 94
1Kor 7,32-35
Mk 1,21-28

FOGADÓÓRA

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

életében hagyott lenyomata révén.
Szép ez a gondolat!
A keresztények élete egyszerre
az engedelmesség és a kreativitás
műve. Egy jó kereszténynek enge‐
delmesnek kell lennie, de kreatívnak
is. Engedelmes, mert hallgatja Isten
igéjét; kreatív, mert benne lakik
a Szentlélek, aki arra sarkallja, hogy
valósítsa meg és vigye tovább azt.
Jézus ezt mondja példázatokból álló
beszéde végén, ezzel a hasonlattal:
„Minden írástudó, aki a mennyek or‐
szágának dolgaiban jártas tanítvány‐
nyá lett, ahhoz a gazdához hasonlít,
aki kincseiből – szívéből – újat és ré‐
git hoz elő” (Mt 13,52). A Szentírás ki‐
meríthetetlen kincstár.
Adja meg az Úr mindnyájunknak,
hogy imáinkkal mind többet merít‐
hessünk belőle!
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