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Részletek Ferenc pápa nagyböjti üzenetéből

A HIT, A REMÉNY ÉS A SZERETET MEGÚJÍTÁSÁNAK IDEJE

Nagyböjti utunkon, mely a húsvéti titok
ünneplése felé halad, arra emlékezünk,
aki „megalázta magát, és engedelmes‐
kedett a halálig, mégpedig a keresztha‐
lálig” (Fil 2,8). A megtérés ezen
időszakában megújítjuk hitünket, merí‐
tünk a remény „élő vizéből”, és nyitott
szívvel fogadjuk Isten szeretetét, aki
mindannyiunkat testvérré formál Krisz‐
tusban. (…)
A nagyböjt arra szolgáló idő, hogy higy‐
gyünk, vagyis befogadjuk Istent az éle‐
tünkbe, és megengedjük neki, hogy
„lakást vegyen” nálunk (vö. Jn 14,23).
A böjtölés azt jelenti, hogy felszabadít‐
juk életünket mindattól, ami azt meg‐
terheli – az igaz és hamis információk
és a fogyasztási cikkek áradatától is –,
hogy kitárjuk szívünk ajtaját az előtt, aki
egészen szegényen, mégis „kegyelem‐
mel és igazsággal telve” (Jn 1,14) érkezik
hozzánk: az Üdvözítő Isten Fia előtt. (…)
A mai, gondokkal teli időben, amikor
minden törékenynek és bizonytalannak
tűnik, provokációnak tűnhet reményről
beszélni. A nagyböjt azonban épp arra
szolgál, hogy reméljünk, hogy tekinte‐
tünket újra Isten türelme felé fordítsuk,
aki továbbra is gondját viseli teremtésé‐
nek, jóllehet mi gyakran rosszul bán‐
tunk vele (vö. Laudato si’ [Áldott légy]
enciklika, 32–33; 43–44). Ez a remény
a kiengesztelődésre irányul, melyre
szenvedélyesen buzdít bennünket Szent
Pál: „Engesztelődjetek ki Istennel”
(2Kor 5,20). Azáltal, hogy a bűnbocsánat
szentségében, amely megtérésünk útjá‐
nak középpontjában áll, bocsánatot
nyerünk, mi is bocsánatot adókká vá‐
lunk: mivel mi magunk is kaptuk, to‐

vábbadhatjuk azt másoknak, ha képe‐
sek vagyunk a figyelmes párbeszédre
és felkaroljuk a megsebzett embereket.
Isten megbocsátása – a mi szavainkon
és tetteinken keresztül is – lehetővé te‐
szi, hogy a testvériség húsvétját éljük
meg.
A nagyböjt folyamán figyeljünk jobban
arra, hogy „biztató szakkal szóljuk, me‐
lyek bátorítanak, erőt adnak, vigasztal‐
nak, előrelendítenek, és ne olyan
szavakkal, amelyek megaláznak, elszo‐
morítanak, bosszantanak és semmibe
vesznek” (FT, 223). Ahhoz, hogy reményt
önthessünk másokba, néha elég egy‐
szerűen „kedves embernek lenni, aki fél‐
reteszi saját gondjait és teendőit annak
érdekében, hogy figyelmet szenteljen,
mosolyt ajándékozzon, biztató szót szól‐
jon, teret adjon a meghallgatásra az ál‐
talános közöny közepette” (uo. 224).
Az elmélyedésben és a csendes imád‐
ságban inspirációként és belső fényként
kapjuk a reményt, amely megvilágítja
küldetésünkkel kapcsolatos kihívásokat
és döntéseket: íme, ezért olyan fontos,
hogy elmélyülten imádkozzunk (vö.
Mt 6,6), és találkozzunk – a rejtekben –
a mi gyengéden szerető Atyánkkal. (…)
A szeretet nagyböjtjének megélése azt
jelenti, hogy gondját viseljük azoknak,
akik a koronavírus-járvány miatt szen‐
vednek, elhagyottnak érzik magukat
vagy aggódnak. A jövő miatti nagy bi‐
zonytalanság idején, ha emlékezetünk‐
be idézzük, amit az Úr az ő Szolgájának
mondott: „Ne félj, mert megváltottalak”
(Iz 43,1), szeretetünkkel bizalmat közvetí‐
tünk és megéreztetjük velük, hogy Isten
gyermekeiként szereti őket.
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HIRDETÉSEK
Ettől a hétvégétől, a járványügyi sza‐
bályok betartását elősegítendő,
minden második padot lezárunk.
Csütörtök Szabolcs atya online egye‐
temi előadáson lesz, így az esti szent‐
mise helyett igeliturgiát tartunk.
Nagyböjt péntekein és vasárnapjain
keresztutakat tartunk, a menetrend
már ismert.
Jövő hétvégén tartjuk a lelki adoptá‐
lást, a klotildligeti 9-es szentmise ese‐
tében magában a szentmisében,
a többi esetben, pedig az egyes szent‐
misék után lesz erre lehetőség.
Ha kérdésed van a lelki adoptálással
kapcsolatban, akkor Varga Zsuzsit
keresd.
Március 21-ig tartós élelmiszert gyűj‐
tünk a rászorulók javára a sekrestyé‐
inkben.
A CSATA, családos táborunk időpont‐
ja: augusztus 11-15.
A piliscsaba bencés diákok szoro‐
sabb együttműködését előmozdító
helyi szervezetbe lehet jelentkezni

a bdszcsaba@gmail.com email címen,
vagy a 06-26-375-095 telefonszámon,
a részletekkel Csíky Gábort keressétek.
A ligeti templom ablaküvegei elké‐
szültek, köszönetet mondok nektek
az adományaitokért, és a takarításban
nyújtott segítségetekért, név szerint
köszönöm Horváthné Varga Erikának
és Kiss Antalnak a pályázatban nyúj‐
tott segítséget, és kiemeleten köszö‐
nöm Fárizs Péternek, hogy az egész
projektet összefogta, koordinálta,
és levezette.
Köszönjük azokat az átutalt persely‐
pénzösszegeket, amit azok küldenek,
akik ebben az időszakban online
módon kapcsolódnak be a szentmi‐
sékben; a többi online követőtől is ezt
kérjük, köszönjük! Itt hívjuk fel
a figyelmet arra, hogy mind a csabai,
mind a ligeti plébániának van alapít‐
ványa, amik tudnak 1%-ot fogadni,
és amit a közösségeink és épületeink
javára tudunk fordítani. Így aki sze‐
retné, az alapítvány javára is megte‐
heti az 1%-a fölajánlását.

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 – NAGYBÖJT IV. VASÁRNAP
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A MAGYAR KATOLIKUS
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2Krón 36,14-16.19-23
Zsolt 136
Ef 2,4-10
Jn 3,14-21

FOGADÓÓRA

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