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AZ ÖREGEDÉS KALANDJA

„Szeretem a kalandokat, és az
öregedés számomra kaland.”
(26. o.)

Vékonyka kötet, de rövidsége elle‐
nére igen tartalmas olvasmány, na‐
gyon sok értékes gondolat bújik
meg benne. Ezért nem is érdemes
egyhuzamban átrohanni rajta. Akár
többször is át-, vagy újraolvasható.
Békességet, elfogadást és bölcses‐
séget áraszt, ami az idősek sajátja
tud lenni, egy olyan hiteles ember
vallomása, aki képes önmagát, ko‐
rát, életét a nehézségek ellenére
is bizakodóan, reménnyel és meg‐
bocsátással megélni.

Nem csak időseknek szóló irodalom
ez. Mindenki kézbe veheti, hiszen

a saját szűkebb
környezetében
(a családban,
az utcán, a temp‐
lomban) minden‐
ki találkozik
idősekkel, foglal‐
kozik és kapcso‐
latban áll velük –
ez a könyv segít‐
het megannyi
kérdés, érzelem
tisztázásában,
ami az öregség‐

gel és az öregekkel kapcsolatos – és
segíthet jobban megérteni őket.

Azért sem csupán az idősebb kor‐
osztálynak ajánlom ezt a könyvet,
mert bár az utolsó pillanatban sem
késő változatni az életünkön, de ha
eleve azzal a felszabadult hittel vesz‐
szük az élet akadályait, ami sugárzik
Nemes Ödön minden mondatából,
akkor mindjárt nem lesz olyan ne‐
héz a hosszú élet, és nem lesz tra‐
gédia a betegség és a halál sem.

Ödön atya érett és megfontolt gon‐
dolataiból – melyekből néhányat
alább idézek is – és életszemléleté‐
ből remélhetőleg minden olvasójára
ragad valami, amit saját életében
(öregedése során) hasznosítani tud.

„Mert ha az engem szerető Isten
nem akadályozta meg, tehát
ha szeretetéből fakadt mindaz,
ami megtörténhetett az életem‐
ben, akkor valamilyen nagy kincs
rejlik benne.” (19. o.)

„… a tetteim értékét nem
a teljesítményem határozza meg,
hanem hogy milyen lélekkel
cselekszem.” (23. o.)

„Ha az állapotomat szabadon,
örömmel és szeretettel tudom
elfogadni, akkor élem az életemet
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HIRDETÉSEK
Most vasárnaptól március 21-ig tartós
élelmiszert gyűjtünk a rászorulók
javára a sekrestyéinkben.
Nagyböjt péntekein és vasárnapjain
keresztutakat tartunk, a menetrend
már ismert.
A március 20-21-ei hétvégén tartjuk
a lelki adoptálást, amire már most
lélekben tudtok készülni, akinek kér‐
dése van a lelki adoptálással kapcso‐
latban, Varga Zsuzsit keresse.
Köszönjük azokat az átutalt persely‐
pénz összegeket, amit azok küldenek,
akik ebben az időszakban online
módon kapcsolódnak be a szentmi‐
sékben; a többi online követőtől is azt
kérjük, hogy ilyen módon rendezzék
a perselypénz fizetésüket, köszönjük!
Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy
mind a piliscsabai, mind a klotildligeti
plébániának van alapítványa, amik
tudnak 1%‐ot fogadni, és amit a közös‐
ségeink és épületeink javára tudunk
fordítani. Így aki szeretné, az alapít‐
vány javára is megteheti az 1%-a föl‐
ajánlását.

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 III. VASÁRNAP

Imaszándékunk:

HAZÁNKÉRT

Kiv 20,1-17
Zsolt 18 1Kor 1,22-25
Jn 2,13-25

FOGADÓÓRA

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

boldogan és Isten akarata
szerint.” (51. o.)

„Az idősödés is érlelődési
folyamat: természetesen
küzdelmekkel jár, ahogy a must
is forr, de idővel jóízű borrá válik.”
(59. o.)

„Az én életem értelmét az adja,
hogy Isten öröktől fogva szeret.
Most is gondomat viseli, és azt
akarja, hogy az ő szeretetébe
térjek vissza. És így szépen
összeáll a múltam, a jelenem és a
jövőm. Számomra a halál nem
jelent elmúlást, hanem átvonulás
a mostani életből egy sokkal
boldogabb és magasabb rendű
életbe.” (87. o.)
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