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Ferenc pápa

A SZENTLÉLEK TITKA

(…) Az egység titka az Egyházban,
a Lélek titka az adás. Mivel ő adás,
úgy él, hogy adja magát, és így együtt
tart bennünket, ugyanazon adás
részeseivé téve bennünket. Fontos
hinnünk abban, hogy Isten adás, hogy
nem elvesz, hanem ad. Miért fontos?
Mert keresztény létmódunk attól
függ, hogy minként fogjuk fel Istent.
Ha olyan Istent képzelünk el, aki
elvesz, aki ránk erőlteti magát, akkor
mi is arra fogunk törekedni, hogy
elvegyünk és másokra erőltessük
magunkat: tért foglalni, fontosságot
követelni, hatalomra törekedni. De ha
szívünkben olyan Isten él, aki adás,
akkor minden megváltozik. Ha rájö‐
vünk, hogy ami vagyunk, az az ő aján‐
déka, egy ingyenes és meg nem
érdemelt ajándék, akkor mi is szeret‐
nénk ugyanabból az életből ajándé‐
kot készíteni. És alázatosan szeretve,
ingyenesen és örömmel szolgálva
Isten valódi képét kínáljuk fel a világ‐
nak. A Lélek, az Egyház élő emléke‐
zete emlékeztet bennünket, hogy
ajándékból születtünk és saját
magunk elajándékozásával növeked‐
hetünk; nem őrizgetve, hanem aján‐
dékozva magunkat!
Kedves testvérek, nézzünk
magunkba, és kérdezzük meg
magunktól, mi akadályoz önmagunk
elajándékozásában! Mondhatjuk,
hogy három fő ellensége van az aján‐
dékozásnak, három a szív ajtajánál

szüntelenül lesben álló ellensége:
a narcizmus, az önsajnálat és a pesz‐
szimizmus.
A narcizmus önmagát bálványozza,
csak saját számításai teszik boldoggá.
A narcisztikus azt gondolja: „Az élet jó,
ha nyereséges számomra.” Sőt odáig
jut: „Miért kellene elajándékoznom
magam másoknak?” (…)
De a második ellenség, az önsajnálat
is veszélyes. Az áldozatszerepben tet‐
szelgő ember nap mint nap panasz‐
kodik társaira: „Senki sem ért meg
engem, senki sem segít, senki sem
szeret, mindenkinek baja van velem!”
Hányszor halljuk ezt a panaszárada‐
tot! A szíve bezárul, miközben azt kér‐
dezgeti: „Miért nem adják magukat
nekem mások?” (…)
Végül itt a pesszimizmus. Ennél
a napi litánia így szól: „Semmi sem
működik jól, sem a társadalom, sem
a politika, sem az Egyház…” A pesszi‐
mista mérges a világra, de mozdulat‐
lan marad, és azt gondolja: „Ugyan mi
haszna lenne az adásnak? Teljesen
hasztalan.” (…)
E háromban – a tükör narcisztikus
bálványában, a tüköristenben; a pana‐
szistenben – „a panaszkodásban
érzem magam embernek” –; és
a negativitásistenben – „minden
fekete, minden sötét” – reményhiány‐
ban szenvedünk, és rászorulunk arra,
hogy nagyra becsüljük az élet ajándé‐
kát, azt az ajándékot, amely
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HIRDETÉSEK
Holnap, pünkösdhétfőn a szentmise 11 órakor
lesz a piliscsabai templomban.
Vasárnap egyházmegyi zarándoklatot tarta‐
nak a 10:30-as máriaremetei szentmise kere‐
tében.
Klotildligeten a karitász a lenti helyiségből
az újonnan kialakított tetőtéri raktárhelyi‐
ségbe költözik, ennek okán, jövő vasárnap,
a szentmisék után, karitászvásárt tartunk
az árkádok alatt.
Két hét múlva szombaton, június 5‐én, Klo‐
tildligeten, közösségek napját tartunk.
Reggel 9‐kor közös reggelivel kezdünk, majd
a piliscsabai templom történtéről hallgatha‐
tunk előadást, ezt követően ökumenikus
focira, imára, közös ebédre, végül kötetlen
együttlétre lesz lehetőség.
A piliscsabai teplom felújításának első
üteme elkezdődött, a második ütemre:
az oldalsó és hátsó homlokzatok felújítására,
még nem áll rendelkezésre az elegendő
összeg, ezért gyűjtést szervezünk. A gyűj‐
tésre szánt összeget készpénz befizetésével
a piliscsabai plébánián, vagy átutalással
a piliscsabai plébánia bankszámlájára, tudjá‐
tok megoldani. Az átutaláshoz szükséges
információkat a plébánia honlapján találjátok,
utalás esetén minden esetben tüntessétek föl
a közlemény rovatban, hogy: „templomfelújí‐
tás”. Támogatásaitokat előre is köszönjük!

SZENTMISÉK RENDJE
a klotildligeti szentmiséket online is közvetítjük

HÉTFŐ 11 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

valamennyien vagyunk. Ezért szüksé‐
günk van a Szentlélekre, Isten ajándé‐
kára, aki kigyógyít bennünket
a narcizmusból, az önsajnálatból és
a pesszimizmustól, aki kigyógyít ben‐
nünket a tükörből, a panaszkodásból
és a búskomorságból.
Testvéreim, kérjük őt: Szentlélek, Isten
emlékezete, éleszd fel bennünk
a kapott ajándék emlékezetét! Szaba‐
díts meg az önzőség bénultságától, és
gyújtsd fel bennünk a vágyat, hogy
szolgáljunk és jót tegyünk! Mert ennél
a válságnál rosszabb csak az a dráma
lehet, ha eltékozoljuk ezt a válságot,
és magunkba zárkózunk. Jöjj, Szentlé‐
lek: te, aki harmónia vagy, tégy ben‐
nünket az egység építőivé! Te, aki
mindig adod magadat, tégy bátorrá,
hogy ki merjünk lépni magunkból,
hogy merjük szeretni és segíteni egy‐
mást, hogy egyetlen családdá váljunk!
Ámen.
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