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Spányi Antal püspök

AZ IRGALMASSÁG CSELEKEDETEI

Spányi Antal püspök úr az alábbi
szavakkal ajánlja Andrzej Zwoliński
Az irgalmasság cselekedetei című
könyvét.
Kemény és sötét világban élünk. Nem
csak a napok rövidülése miatt, és nem
is csak az emberek életét és egészségét
fenyegető vírus miatt.
Kemények vagyunk a világhoz, önma‐
gunkhoz, és főleg egymáshoz. Mintha
igazolni akarnánk a régi mondást: em‐
ber embernek farkasa.

Karaktergyilkosságok történnek, életek
sérülnek, kárörvendés, rágalom, hazug‐
ság része lett a világnak, sőt az életünk‐
nek is, akkor is, ha m i szeretnénk
ezeket a bűnöket elkerülni, látjuk, hall‐
juk őket, gondolkodásunkat torzítják
ezek a tapasztalások…
Pusztul a teremtett világ, mert önzé‐
sünkről nem akarunk lemondani, nem
engedünk egy kicsit sem abból, amit
megszoktunk, amit úgy képzelünk:
ez jár nekem.
Önmagunkat is romboljuk szenvedélye‐
ink rabságában, saját magunkat sem
megértve. A magunk útján akarunk jár‐
ni, és nem az Úr útján, nem Jézus nyo‐
mában.
Nem adunk sokszor új esélyt a másik
embernek, a testvéremnek, akit ezzel
torzítok, rombolok.
Az Isten pedig új világot ígér nekünk,
és ennek az új világnak a lehetőségét
is kínálja nekünk. Felajánlja a bűn rabsá‐
gából való szabadulást, kegyelmével
a rossz szokásoktól, rabságoktól való
megszabadulást, a kapcsolatok megújí‐
tását, a bűn sebeinek gyógyítását.
Mert az Isten irgalmas! Irgalmas hoz‐
zánk, és irgalmas mindnyájunkhoz! Ir‐
galmas szeretetével találkozhatunk,
amikor csak akarunk.
Ez a találkozás azonban nem valami el‐
vont, belső világunkban történő kegyes
érzelem. Találkozni az irgalommal, az Is‐
ten irgalmával, azt jelenti, hogy befoga‐
dom, elfogadom az Ő irgalmát
és hagyom, hogy az átalakítson engem,
új emberré, új teremtménnyé formáljon.

https://www.iec2020.hu/hu/otletfuzet
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HIRDETÉSEK
Most hétvégén a szentmisék végén
hamvazkodást tartunk.
Csütörtökön Szabolcs atya online
egytemem lesz, így a szentmise
helyett igeliturgiát tartunk.
Nagyböjt péntekein 17 órakor
Pilisjászfalun, 17:30-kor Piliscsabán,
18 órakor Klotildligeten tartunk
keresztutakat.
Nagyböjt vasárnapjain 15 órakor,
Pilisjászfalun a hegyen, keresztutat
tartunk.
Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz
az iskolák javára.

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 – NAGYBÖJT I. VASÁRNAP

Imaszándékunk:

A NAGYBÖJT ÁTÉLÉSÉÉRT

Ter 9,8-15
Zsolt 24
1Pét 3,18-22
Mk 1,12-15

FOGADÓÓRA

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

És az új teremtmény, aki Krisztus képére
és hasonlatosságára alkotott teremt‐
mény már, új cselekedeteket fog vég‐
hez vinni. Új módon viszonyul
a világhoz, önmagamhoz, a másik em‐
berhez, testvéréhez.
Tudok már önmagamnak is megbocsá‐
tani, és megtanulom, milyen az a szere‐
tet, melyről Jézus beszél: „szeresed
felebarátodat, mint önmagadat.” Lehe‐
tőséggé válik az újrakezdés, az igazi
megbocsátás, és az egyre tökéletesebb
szeretet megélése.
Képessé válok az irgalmasság testi
és lelki cselekedetinek megvalósítására,
amit talán valamikor régen már hallot‐
tam, de a világ keménysége, a napi küz‐
delmek és csalódások, harcok
elfelejtették már rég azokat.
Magunk változunk, de változik a világ is,
ha erre az útra lépünk.
Lassan megtapasztalják az emberek azt
a jóságot, aminek mi csak eszközei va‐
gyunk és közvetítői. Megtapasztalják raj‐
tunk keresztül, a mi türelmünk,
megbocsátásunk, nagylelkűségünkön
keresztül az Isten szeretetével a meg‐
újulás lehetőségét.
Egy új világ kezd megszületni, ott, ahol
vagyok. Kis darabja a világnak, de jele
lesz a kis darab, Isten újjáteremtő szere‐
tetének jele.
Így fog Isten Országa bennünk megszü‐
letni, és általunk így lesz jelen a világ‐
ban.
Köszönjük, hogy ezt a kis könyvet a ke‐
zünkbe vehetjük, és általa formálódha‐
tunk krisztusi emberré.
A kötetet a sekrestyében
megrendelhető.
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