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A KÉTFAJTA PUSZTASÁG

Tornya Erika Sacré Coeur szerzetes‐
nővér gondolatai a nagyböjtben

Mindannyiunk életében vannak
olyan időszakok, amikor elvágyó‐
dunk. Jó lenne itt hagyni a hétköz‐
napokat, elmenni, valami teljesen
más helyre, oda, ahol megpihenhet
a testünk-lelkünk. Van, amikor fá‐
radtak, frusztráltak, tanácstalanok,
netán sértődöttek vagyunk: olyan‐
kor menekülőre fognánk, s legszíve‐
sebben elbujdokolnánk egy kietlen
helyre, pusztába, sivatagba, azért,
hogy a hátunk mögött hagyjuk
a zavaró helyzeteket, embereket,
problémákat. Talán szeretnénk
megbüntetni a környezetünket, hi‐
szen hiányunk űrt hagy maga után.
Ilyen helyzetben a sátán könnyen
befészkeli magát a szívünkbe, nem
hagy helyet, teret Isten számára.
Minden nyitottságot, lehetőséget
bezár azzal, hogy kínzó „éhséget”
érzünk, amit azonnal csillapítani
kell, gyakran függőségek által (mér‐
téktelen habzsolással, alkoholizmus‐
sal, drogfogyasztással, változatos
szexuális kapcsolatokkal vagy társ‐
függőséggel, folyamatos netezéssel,
játékszenvedéllyel, munkamániával
stb.). A hatalomvágyon és karrieriz‐
muson keresztül is támad a sátán,
a saját életünk teljes kontrollján ke‐
resztül a környezetünk ellenőrzéséig

és uralásáig. Itt sem marad tér Isten
gondviselő beavatkozásának. Az el‐
lenkezője is előfordulhat, nemtörő‐
dömség, nyegleség formájában,
ami istenkísértésig fokozódhat.

Elvágyódhatunk abban az esetben
is, amikor azt érezzük, változás előtt
állunk. Vágyunk a megújulásra, vár‐
juk a Szót, a hívást, ami tovább küld,
megerősít. Ilyenkor is szeretnénk el‐
vonulni egy magányos helyre, ahol
a hétköznapok zsongása nem
nyomja el a bennünket szelíden hí‐
vogató hangot. Amikor a pusztaság,
a csönd nem menekülőút, hanem
a figyelem és megnyílás helye,
olyankor biztosak lehetünk benne,
hogy a Szentlélek csalogat ki ben‐
nünket a pusztába, hogy életünk
új távlatokat kaphasson a csönd át‐
formáló ereje által. Itt is érhetnek –
sőt érnek is – bennünket kísértések,
de a Lélek átsegít bennünket eze‐
ken. Ha a puszta nem a menekülés,
az önsajnálat, a keserűség, az elszi‐
geteltség helye, hanem a gyöngéd
figyelem és megnyílásé, akkor az ör‐
dög kísértései nem győznek le ben‐
nünket.

A választás a tied, hogy melyik pusz‐
taságba mégy. Az elszigetelt ma‐
gányba vagy a Lélekkel teli, bátorító
csöndességbe.

http://szentszivtarsasag.hu/cikkeink/a-ketfajta-pusztasag/
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HIRDETÉSEK
Most vasárnap országos gyűjtés
van az iskolák javára.

Kedd és péntek között kerülnek
visszaépítésre a Klotildligeti temp‐
lom felújított üvegablakai, így
a keddi és csütörtöki esti ligeti
szentmisék a klotildligeti hátsó
kápolnában lesznek megtartva.
Hétfőn a templom kipakolásához,
pénteken pedig a takarításhoz
segítséget fogunk majd kérni tőle‐
tek a listán.

Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén,
19 órakor Pilisjászfalun a kápolná‐
ban szentségimádást tartunk.

Pénteken elsőpéntek lesz, az ilyen‐
kor szokásos esti gyóntatás a kijá‐
rási tilalommiatt most elmarad,
de mindig van a vasárnapi 9-es
klotildligeti, és a 11-es piliscsabai

szentmise előtt a gyóntatószék‐
ben gyónási lehetőség, illetve
hamarosan megadjuk a húsvéti
gyóntatási időpontokat is.

Nagyböjt péntekein 17 órakor Pilis‐
jászfalun, 17:30-kor Piliscsabán,
18 órakor Klotildligeten tartunk
keresztutakat, és nagyböjt vasár‐
napjain 15 órakor, Pilisjászfalun
a hegyen, szintén keresztutat
tartunk.

Jövő vasárnaptól március 21-ig
tartós élelmiszert gyűjtünk
a rászorulók javára a
sekrestyéinkben.

A húsvéti gyóntatások időpont‐
jait, és a szertartások időpontjait
és menetrendjeit a március 15-e
után életbelépő állami és egyházi
rendelkezések tükrében fogom
majd meghirdetni.

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 II. VASÁRNAP

Imaszándékunk:

A NAGYBÖJT ÁTÉLÉSÉÉRT

Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18
Zsolt 115
Róm 8,31b-34
Mk 9,2-10

FOGADÓÓRA

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