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EUCHARISZTIA – HÁLAADÁS A FÖLDI ÉS A MENNYEI KENYÉRÉRT

Talán felmerül egyesekben
a kérdés, hogy miért került a Nem‐
zetközi Eucharisztikus Kongresz‐
szus témái közé a teremtésvéde‐
lem kérdésköre. Ferenc pápa arra
hívta fel a figyelmünket, hogy
a teremtett világ megóvása iránti
elköteleződés „nem egy szabadon
választott feladat” a keresztény
ember számára, hanem keresz‐
tény hitünk és életmódunk elide‐
geníthetetlen része (Laudato si’
217). Felelősséggel tartozunk
a Teremtő Isten előtt, hogy meg‐
óvjuk a ránk bízott gyönyörű
teremtett világot, és felelősséggel
tartozunk ma élő embertársaink
– különösen is a legszegényebbek,
a legsebezhetőbbek – és a jövendő
nemzedékek előtt is azért, hogy
közös otthonunkat, a Földet
milyenné tesszük.

Ha a teremtésvédelem szerves
része keresztény létünknek, akkor
ezen belül hogyan kapcsolódik
konkrétan az Eucharisztiához?
Az Eucharisztia hálaadás. Hálaadás
a földi kenyérért, a Föld terméséért
és az emberi munka gyümölcséért
(vö. a szentmise felajánlási imád‐
sága), de még inkább hálaadás
a Mennyei Kenyérért. Isten kezei‐

ből vesszük mindkettőt, az Ő szán‐
déka szerint, tisztelettel és hála‐
adással fogyasztjuk mind a kettőt.

Mit jelent a Föld termését tisztelet‐
tel, a Teremtő kezeiből venni és az
Ő szándéka szerint élni vele?
A Teremtés könyve arra tanít, hogy
a Földet Isten az emberre bízta,
„hogy művelje és őrizze” (Ter 2,15).
A Föld javait a Teremtő kezéből
kapjuk, Ő alkotta a mindenséget,
mi csak kezelői, őrzői vagyunk
az Ő ajándékának. A bibliai leírás
szerint Isten 10 igével alkotta
a mindenséget (Pirqe abot 5,1).
Ezzel a Biblia összekapcsolja
a teremtést és a tízparancsot. Isten
az erkölcsi törvényt, a tízparancsot
beleteremtette, beleírta az univer‐
zumba. A világmindenségben van
egy gyönyörű isteni harmónia
és rend. Az ember ezt vagy alázat‐
tal kutatja és e szerint él, vagy
hamarosan tönkreteszi a Földet
és elpusztítja önmagát is.

A Vízözön elbeszélése szerint
a Földet elborította az erőszak,
pusztulással fenyegetve minden
élőlényt (Ter 6,13). Isten menedéket
készített az ember és az állatok
számára, a bárkát. A bárka méretei

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-katekezise-hit-nelkul-minden-osszeomlik-es-ima-nelkul-kialszik-hit


IGENAPTÁR – HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA
ApCsel 4,8-12
Zsolt 117
1Jn 3,1-2
Jn 10,11-18

Imaszándékunk:

HÁLÁBÓL A MEGVÁLTÁSÉRT

Szívügy – a piliscsabai és a klotildligeti római katolikus plébániák, és a pilisjászfalui fília értesítője
Felelős kiadó: Szilágyi Szabolcs plébános • Megjelenik: vasárnap • www.piliscsaba-katolikus.hu
Készült a Klotildligeti Jézus Szíve Plébánián, 2081 Piliscsaba, Klotild tér 1.

HIRDETÉSEK
A kijárási korlátozást kitolták, így
a vasárnap klotildligeti 18:30-as
mise 19 órára kerül, ami előtt
18:30‐tólmindig gyóntatás is lesz.
Csütörtökön Szablocs atya egyete‐
men lesz, így az esti szentmise
helyett igeliturgiát tartunk.
Jövő szomtattól, május kezdete
lévén, a szombat előesti szentmi‐
sék a piliscsabai templomban lesz‐
nek megtartva.
A református templom sekrestyéje
– elektromos tűz miatt – kigyulladt,
ezen felül és emiatt, az egész temp‐
lom elektromos hálózata cserére
szorul, a kár és a szükséges beruhá‐
zás több millió forintot tesz ki.
A református testvérek gyűjtést
szerveztek, amihez mi is szeretnénk
csatlakozni. A gyűjtés részletei a lis‐
tákra továbbítva lett.
Elkészült a piliscsabai templom
új hangosítása. Köszönet érte Antal
Lászlónak a beszerzésért, a beépíté‐
sért, és a beüzemelésért.

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 Piliscsaba
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

a későbbi jeruzsálemi templomra
utalnak. Az erőszak és az önpusz‐
tító önzés özönvizéből a menedék
a templom. A menedék Isten
Országa, ahol az emberek Isten
gyönyörű törvényei szerint élnek,
ahol az emberek testvérként,
az állatokkal is szelíden bánva
utaznak ebben a közös csónakban.

(…)

Ha hitelesen akarjuk ünnepelni
az Eucharisztiát, akkor óvnunk kell
a Földet, amelynek termését hálás
kézzel emeljük fel Isten felé
minden szentmisében. Ha szeret‐
nénk megóvni Földünket
az önpusztító harácsolástól, akkor
meg kell tanulnunk újra hálával
kezünkbe venni, és Isten szándéka
szerint fogyasztani a földi és az Égi
Kenyeret.
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