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HIT NÉLKÜL MINDEN ÖSSZEOMLIK; ÉS IMA NÉLKÜL KIALSZIK A HIT!

Az Egyház nagy imaiskola. Sokan
szüleink vagy nagyszüleink ölében
tanultuk meg első imáinkat. Talán
őrizzük annak emlékét, amikor
anyukánk és apukánk megtanítot‐
tak imádkozni bennünket elalvás
előtt. (…)
Egy plébániaközösség és minden
keresztény közösség életét a rend‐
szeres liturgikus alkalmak és közös‐
ségi imák jellemzik. Rájövünk, hogy
a gyermekkorunkban egyszerű
körülmények között kapott ajándék
nagy örökség, nagyon gazdag örök‐
ség, és hogy az imádságról érdemes
mélyebb tapasztalatokat szerezni
(vö. KEK 2688). A hit „öltözéke” nincs
kikeményítve, velünk együtt alakul;
a hívő magatartás nem merev,
hanem növekszik, válságokon és fel‐
támadásokon keresztül is; sőt válsá‐
gok nélkül nem is lehet növekedni,
mert a válság növekedésre késztet:
a növekedés egyik szükség módja
az, ha válságba kerülünk.
A hit lélegzése pedig az ima:
annyira növekszünk a hitben, ameny‐
nyire megtanulunk imádkozni. (…)
Lukács evangéliumában Jézus fel‐
tesz egy drámai kérdést, amely
mindig gondolkodásra késztet ben‐
nünket: „Amikor eljön az Emberfia,
talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8), vagy
csak szervezeteket talál, csak „a hit

vállalkozóinak” csoportjait találja,
melyek mind jól szervezettek, jóté‐
konykodnak, sok mindennel foglal‐
koznak…? De vajon talál-e hitet?
„Amikor eljön az Emberfia, talál-e
hitet a földön?” Ez a kérdés egy
olyan példabeszéd végén található,
amely a kitartó, fáradhatatlan ima
szükségességéről szól (vö. Lk 18,1–8).
Tehát azzal zárhatjuk elmélkedé‐
sünket, hogy a hit lámpása mindig
világítani fog a földön, amíg lesz
az imának olaja. Az Egyház valódi
hitének lámpása mindig világítani
fog a földön, amíg lesz az imának
olaja. Az ima segíti előre a hitet,
az ima segíti előre szegény, gyenge,
bűnös életünket. De az ima bizto‐
san előresegíti! Nekünk, kereszté‐
nyeknek fel kell tennünk
magunknak a kérdést:
Imádkozom? Imádkozunk? Hogyan
imádkozom? Mint a papagáj, vagy
szívből imádkozom?
Hogyan imádkozom? Azzal a bizo‐
nyossággal imádkozom, hogy
az Egyházban vagyok, és együtt
imádkozom az Egyházzal, vagy
inkább a saját elképzeléseim szerint
imádkozom, és a saját elképzelése‐
imből csinálok imát? Ez pogány
ima, ez nem keresztény ima! Megis‐
métlem: azzal zárhatjuk elmélkedé‐
sünket, hogy a hit lámpása mindig
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HIRDETÉSEK
A kijárási korlátozást kitolták, így
a vasárnap klotildligeti 18:30-as mise,
a hívekkel is egyeztetve, a korábbi 20 óra
helyett, állandó jelleggel 19 órára kerül,
ami előtt 18:30-tólmindig gyóntatni
is fogok.
A kijárási korlátozás kitolásával a korábbi
gyóntatási rend is helyreáll, vasárnapo‐
kon az eddigi klotildligeti 8:30-9:00
és piliscsabai 10:30-11:00 időpontokon túl
klotildligeten 18:30-19:00 között is lesz
gyóntatás. Illetve újból tartok gyóntatás
minden elsőpénteken 19-22 óra között,
ám ezentúl már nem a klotildligeti,
hanem a piliscsabai plébánián. Gyónás
esetén elsősorban ezeket az időponto‐
kat vegyük figyelemben.
Május 1-től a szombat előesti szentmi‐
sék a piliscsabai templomban lesznek
megtartva.
Akik szeretnének a Szent László Óvo‐
dába jelentkezni, kérjük, hogy a beirat‐
kozást április 23-ig tegyék meg.
A covid-19 miatt már több mint egy éve
nem tudunk élni a templomainkban
a szenteltvíz adta lehetőséggel, viszont
a sekrestyéinkben tudtok kérni szentelt‐
vizet otthoni használatra.

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
19 óra 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

FOGADÓÓRA

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

világítani fog a földön, amíg lesz
az imának olaja.
Ez lényegi feladata az Egyháznak:
imádkozni és imádkozni tanítani.
Nemzedékről nemzedékre tovább
kell adnunk a hit lámpását az ima
olajával. A hit lámpását, mely vilá‐
gosságot áraszt, s valóban úgy ren‐
dezi a dolgokat, ahogy azokat kell,
de ez csak az ima olajával lehetsé‐
ges. Különben kialszik. E lámpás
fénye nélkül nem látnánk az evan‐
gelizálás útját, sőt, nem látnánk
a helyes hit útját sem; nem látnánk
testvéreink arcát, kik közelségünket
és szolgálatunkat igénylik; nem tud‐
nánk bevilágítani a helyiséget, ahol
közösségben találkoznánk… Hit
nélkül minden összeomlik; és ima
nélkül kialszik a hit. Hit és ima,
együtt! Nincs más út. Ezért
az Egyház, mely a közösségvállalás
otthona és iskolája, egyben a hit
és az imádság otthona és iskolája.
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