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A SZEMLÉLŐDŐ IMÁRÓL

Az ima megtisztítja a szívet, és vele
együtt felnyitja a szemünket is,
lehetővé teszi, hogy másik néző‐
pontból ragadjuk meg a valóságot.
A katekizmus a szívnek ezt az ima
általi átalakulását a szent ars-i plé‐
bános híres tanúságtételét idézve
mutatja be: „A szemlélődő ima a hit
Jézusra szegezett tekintete. »Én
nézem őt, ő meg néz engem«,
mondta szent plébánosának
a tabernákulum előtt imádkozó ars-
i parasztember. […] Jézus tekinteté‐
nek fénye felnyitja szívünk
»szemét«; megtanít, hogy mindent
az ő igazságának és emberek iránti
együttérzésének fényében lássunk”
(Katolikus Egyház katekizmusa,
2715). Minden innen születik: egy
olyan szívből, amely érzi, hogy sze‐
retettel néznek rá. Ekkor más szem‐
mel szemléljük a valóságot.

„Én nézem őt, ő meg néz engem.”
Így van ez: a szerető szemlélődés‐
ben, mely a legmélyebb imára jel‐
lemző, nincs szükség sok szóra: elég
egy pillantás, elég az a meggyőző‐
dés, hogy életünket egy nagy
és hűséges szeretet veszi körül,
melytől soha semmi nem szakíthat
el bennünket. Jézus mestere volt
ennek a nézésnek.

Az ő életéből sosem hiányoztak
az idők, a terek, a csendek és a sze‐
rető együttlét, mely lehetővé teszi,
hogy emberi létünket ne dúlják fel
az elkerülhetetlen megpróbáltatá‐
sok, hanem megőrizhesse tiszta
szépségét. Az ő titka a mennyei
Atyjával való kapcsolata volt.

Gondoljunk a színeváltozás esemé‐
nyére. Az evangéliumok ezt az epi‐
zódot Jézus küldetésének kritikus
időszakára helyezik, amikor egyre
nőtt körülötte az ellenállás és az
elutasítás. Még tanítványai közül
is sokan nem értik, és elhagyják;
a tizenkettő közül az egyik az eláru‐
lását fontolgatja. Jézus elkezd nyíl‐
tan beszélni a szenvedésekről és a
halálról, amelyek Jeruzsálemben
várnak rá. Ilyen körülmények között
Péterrel, Jakabbal és Jánossal fel‐
megy egy magas hegyre. Márk
evangéliuma ezt írja: „Ott átváltozott
előttük, és ruhája olyan ragyogó
fehér lett, hogy a földön semmiféle
ványoló nem képes így ruhát kifehé‐
ríteni” (Mk 9,2–3). Épp akkor, amikor
Jézust nem értik meg – az emberek
elhagyják, magára hagyják –, épp,
amikor nem értik meg, amikor
minden elhomályosodni látszik
a félreértések örvényében, isteni
fény ragyog fel. Ez az Atya szereteté‐
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HIRDETÉSEK
Májusban a hétköznapi szent‐
misék előtt fél órávalmájusi
litániát imádkozunk.

Csütörtökön tartjuk az egyház‐
megye szentségimádási napját,
ezért Klotildligeten a 18-as
szentmise után 19:30-ig szent‐
ségimádást tartunk.

Jövő vasárnap 12-kor a piliscsa‐
bai templomban, egy külön
szentmise keretében tartjuk
a második elsőáldozást.

Klotildligeten a templom, a plé‐
bánia, és kertrendezési nap kis
csoportokban lesz megtartva
a jelenlegi állami rendelkezések
miatt, részletek a listára küldött
emailben találhatóak.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

nek fénye, mely betölti a Fiú szívét
és átformálja egész személyét.

(...)

Az evangéliumban egyetlen nagy
felhívás van, mégpedig az, hogy
kövessük Jézust a szeretet útján.
Ez a tetőpontja, ez a középpontja
mindennek. Ebben az értelemben
a szeretet és a szemlélődés szinoni‐
mák, ugyanaz a jelentésük. Keresz‐
tes Szent János azt mondta, hogy
a picinyke cselekedet, melyet tiszta
szeretetből hajtottunk végre, hasz‐
nosabb az Egyház számára, mint
minden más cselekedet együttvéve.

Az, ami imádságból és nem önhitt
egónkból születik, az, amit megtisz‐
tít az alázat, még ha nem látványos,
nem hangzatos szeretetetcseleke‐
det is, a legnagyobb csoda, amit
egy keresztény végbevihet.
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