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OSZTOZIK VELÜNK A SZENVEDÉSBEN

Ma Jézus szenvedéstörténetét olvas‐
suk örömhírként. Hogyan lehet valaki‐
nek a szenvedése örömhír? A Biblia
nem kendőzi el Krisztus életének
azokat a mozzanatait, amelyeket
olvasni is fájdalmas: a szenvedést,
a halált, vagyis a passiót. A keresz‐
ténység olyan Istenben hisz, aki nem
egyszerűen elviseli a szenvedést vagy
orvosolja, hanem osztozik velünk
benne. Krisztus ismeri, és velünk
együtt átéli a szenvedéseinket. A fáj‐
dalom számára is megtapasztalt való‐
ság. Keresztény hitünk a teljes
megértés hiánya és zavaros érzéseink
ellenére is értelmessé és élhetővé
teszi nem csupán a húsvét, hanem
a passió üzenetét is. Jézus vándorlá‐
sunk társa lett. Nemcsak az ember‐
séggel járó örömöket tapasztalta
meg, hanem a szenvedést és a halált
is. Jézus szenvedése és halála új értel‐
met adott minden emberi gyötrelem‐
nek és az elmúlásnak is.
Szenvedésével Jézus úgy alakítja
át fájdalmainkat, hogy a látszólag cél‐
talan vergődésünkből egy célra
fókuszáló küzdelem harcosaivá tesz
bennünket, hogy a szenvedésben is,
a kereszten is szeressünk. A szenve‐
dés lehetőséget ad az embernek arra,
hogy túllépjen a korlátain, új perspek‐
tíva elé állítja, amelyben maga a szen‐
vedés új értelmet nyer, a beteljesülés
forrásává válhat. A passió örömhíre
abban áll, hogy a szenvedés nem
értelmetlen, hiszen növekedést jelent,
ami abban ragadható meg, hogy

belső szabadságra juthatunk minden
külső függés ellenére.
Az Atya Jézust a szenvedése
és a keresztje által dicsőítette meg.
Minket, Jézus követőit is a szenvedés
és a kereszt által fog megdicsőíteni.
Csak az lesz képes a saját keresztjét
hordozni, szenvedéseit elviselni, aki
mindennap feltekint Krisztus kereszt‐
jére, és meghívja életébe a Megváltót.
Nekünk nem Jézus keresztjét kell hor‐
doznunk, csak a sajátunkat kellene
felismernünk és hűségesen felven‐
nünk.
Krisztus passiója cselekvésre kötelez
minket. Nem mehetünk el mellette,
választ kell adnunk. A kérdés tehát,
hogy megváltásunk eseményeinek
csupán külső szemlélői akarunk lenni,
vagy szereplői is? Milyen szerepet vál‐
lalunk Jézus passiójában? Péterrel
vagyunk, Máriával, Jánossal, Cirenei
Simonnal? Vagy Júdással? Nem
maradhatunk semlegesek! Aki azt
mondja, hogy „nem kívánok részt
venni ebben”, az valójában el is foglalt
egy nagyon konkrét pozíciót: Pilátu‐
sét, aki mosta kezeit, és a tömegét,
aki csak állt és nézett (Mt 27,24).
Ez utóbbi szerepeket felöltve hogyan
imádkozhatnánk a szentmisében,
hogy „halálodat hirdetjük, Urunk”?
Virágvasárnap felkészít minket arra,
hogy a saját passiónk idején ne veszít‐
sük el Jézus passiójának látását,
és tudjuk úgy tekinteni gyötrelmeit,
mint a nekünk szóló isteni szereteté‐
nek konkrét üzenetét, örömhírét.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-biblia-uzenete-osztozik-velunk-szenvedesben
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HIRDETÉSEK
Nagyhétfőtől nagyszombatig –
szerda kivételével – Szabolcs atya
minden nap gyóntat. László atya is
nagycsütörtökön. Jelentkezni a hon‐
lapon keresztül tudtok a megszo‐
kott módon.

Nagyhétfőn és nagykedden a szo‐
kásos miserend lesz.

Nagycsütörtökön 16:30-kor Piliscsa‐
bán, 18 órakor Klotildligeten,
18:30‐kor Pilisjászfalun lesznek
a szertartások.

Nagypénteken 16:30-kor Piliscsa‐
bán, 18 órakor Klotildligeten,
18:30‐kor Pilisjászfalun lesznek
a szertartások. Mindhárom temp‐
lomban 15 órakor keresztutakat tar‐
tunk.

Nagyszombaton 16 órakor Piliscsa‐
bán, 17:30-kor Klotildligeten,
18 órakor Pilisjászfalun lesznek
a szertartások.

A szertartásokat Piliscsabán
és Pilisjászfalun Száraz László atya
tartja, Klotildligeten Szabolcs atya.

Az itt jelzett szertartásokon kívül
minden más elmarad, ezen felül –
az egyházi rendelkezéseket követve-
nagycsütörtökön elmarad a lábmo‐
sás, nagypénteken a kereszthódolat,
nagyszombaton pedig a föltáma‐
dási körmenet. A klotildligeti szer‐
tartásokat közvetítjük.

Húsvétvasárnap vasárnapi mise‐
rend lesz.

Húsvéthétfőn 11 órakor Piliscsabán
tartunk szentmisét.

SZENTMISÉK RENDJE
a klotildligeti szentmiséket online is közvetítjük

HÉTFŐ 18 óra Piliscsaba
KEDD 18 óra Klotildliget
CSÜTÖRTÖK 16:30 Piliscsaba

18 óra Klotildliget
18:30 Pilisjászfalu

PÉNTEK 16:30 Piliscsaba
18 óra Klotildliget
18:30 Pilisjászfalu

SZOMBAT 16 óra Piliscsaba
17:30 Klotildliget
18 óra Pilisjászfalu

VASÁRNAP 9 óra Klotildliget
11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu
18:30 Klotildliget
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