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Elérkezett a bizalom új korszaka
Mindennap tanúságot tehetek arról,
hogy Isten országa elérkezett, és a bé‐
kéről, amely annak a szeretetéből fa‐
kad, aki áldozattá lett értem. Bárhol
élek, bármit teszek, Isten országa itt
van közöttünk. Az Eucharisztia mint
hálasorozat és a szentmise tettekre
váltása – a legfontosabb teendőink.
És ugyanilyen fontos annak tudatosí‐
tása is, hogy a megtestesülésben Jé‐
zus mérhetetlen nagy áldozatot
hozott. Nem diadalmas hadvezérként
jött a világba, hanem tehetetlen, min‐
denkinek kiszolgáltatott kicsiny gyer‐
mekként. Gondozni kellett, óvni,
etetni, szoptatni, tisztába tenni, mint
minden újszülöttet. Ezzel a bizalom új
korszaka érkezett el hozzánk. (...)

Mire tanít az Eucharisztia?
Az Eucharisztia is éppen olyan sebez‐
hető, mint egy pici gyermek. Amikor
megtestesül, nem csupán a bizalmát
mutatja meg, hanem a szegénységét
is. Az újszülött gyermek teljesen sze‐
gény, kiszolgáltatott és sebezhető.
Ugyanez igaz a felnőtt Jézusra is. Ami‐
kor elfogják, majd keresztre feszítik,
a tanítványok, ezek az erős férfiak
mind elszaladnak, nem bírják ki a lát‐
ványt. Elgondolkodtató ugyanakkor,
hogy Mária mindvégig ott marad
a keresztfa tövében, és nemcsak
azért, mert ő Jézus édesanyja, hanem
mert különlegesen mély szeretetköte‐

lék fűzi össze őt és a fiát. Mária – Pé‐
terrel és a többi apostollal ellentét‐
ben – nem az ünnepelt hőssel
találkozott, aki csodákat tesz, akinek
a szavára tömegek hallgatnak, aki le‐
csendesíti a vihart, hallal tölti meg
a hálót, betegeket gyógyít és halotta‐
kat támaszt fel. Egy ilyen Krisztust
megéri követni, kivételes lehetőség,
dicsőség, ha beválaszt a csapatába.
Az apostolokat ezért is éri sokként
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Az utolsó vacsorán Jézus példát adott nekünk mások szol-
gálatára. Az Egyház éppen ezért kezdettől fogva fontos-
nak tartotta, hogy Krisztus tanítványai egymást minden 
tekintetben odaadóan segítsék, a köztük lévő szegényekre, 
de akár távolabb állókra is szerető figyelmet fordítsanak, 
hitüket tetteikkel is kifejezzék. Gyakran ezt evangéliumi 
módon, rejtve teszik, de mégis fontos része a küldetésüknek. 
Ebben a kötetben sok gondolatot találunk, amely segíti az 
irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek megvalósítását 
életünkben. Az Eucharisztiából merítünk mindehhez erőt, 
így Vele szorosan összefügg a mindennapi életünk. Minden 
egyes megkeresztelt ember sorsközösséget vállal Krisztus-
sal és ezáltal a megtört emberrel, akiért Isten emberré lett. 

Használjuk fel jól a nekünk adott időt, tegyünk tanúságot Is-
ten szere tetéről szavaink és tetteink által, hogy az Eucharisz-
tikus Kongresszu son még felkészültebben ünnepelhessük az 
Oltárszentségben velünk és bennünk élő Krisztust!
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HIRDETÉSEK
Most hétvégén a szentmisék végén,
Szent Balázs püspökre emlékezve,
Balázsáldást tartunk.

Hétfőtől csütrötökig Szabolcs atya
nem lesz Piliscsabán, ezért hétfőn,
kedden és csütörtökön a szent‐
misék helyett igeliturgia lesz.

Jövő hétvégén, a betegek világnapja
alkalmából, a szentmiséket
követően, a betegek kenetének
felvételére lesz lehetőség.

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.com

IGENAPTÁR – ÉVKÖZI V. VASÁRNAP

Imaszándékunk:

A BETEGEKÉRT

Jób 7,1-4.6-7
Zsolt 146
1Kor 9,16-19.22-23
Mk 1,29-39

FOGADÓÓRA

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

a megalázott, megostorozott Krisztus
látványa. Ők nem ezt a Jézust ismer‐
ték és követték, elhagyva érte min‐
denkit és mindent. Mária viszont látta
Jézust a születésekor, a szeretetnek és
a bizalomnak kiszolgáltatott védtelen
csecsemőt is. Ezért nem fut el, aho‐
gyan a tanítványok. Gyönyörű ez
a Mária és Jézus közötti kapcsolat.
Ha meg akarom élni az Eucharisztiát,
magamra kell vennem mindazt, amit
Jézus magára vett azáltal, hogy em‐
berré lett. Az Eucharisztia arra tanít
bennünket, hogy a világba érkező Jé‐
zus gyenge volt, kicsiny és sebezhető.
Az ostyának éppúgy nincs semmije,
csak a puszta létezése, mint a gyer‐
meknek. Ez a semmi persze ugyanak‐
kor a legtöbb, hiszen maga Krisztus
van jelen az ostyában. Az életünk
alapkérdése, hogy merünk-e pusztán
lenni, hogy aztán tudjunk tenni? Mer‐
jük-e követni Krisztust a sebezhető‐
ségben, aminek távlata a kereszt?
Az ostya erre tanít bennünket. Azt csi‐
nálok vele, amit akarok, ha megalá‐
zom, nem fogja megvédeni magát.
Ha van bátorságunk a kicsinnyé válás‐
hoz, a sebezhetőséghez, a magunkra
maradottsághoz, akkor megszabadu‐
lunk a világ igájától, amely arra buz‐
dít, hogy erősek legyünk, gazdagok és
hatalmasak. Ebből pedig olyan kény‐
szerek következnek, amelyek az egész
életünket megnyomorítják, tönkrete‐
szik. Egyetlen kiút van ebből, ha
az Eucharisztiában élő Krisztust imád‐
juk, ha benne élünk, ahogyan ő él
bennünk.
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