
A fent idézett gondolattal kezdi
Szent II. János Pál pápa az Oltári‐
szentségről szóló enciklikáját. Való‐
ban belőle élünk, mert ha nem,
akkor hitünk sivárrá, üressé válik.
Az Egyház belőle él, benne ver
gyökeret.

Megszoktuk a szentmisét. Megszok‐
tuk és természetesnek vesszük,
hogy a második isteni személy,
Jézus Krisztus jelen van a kenyér és
bor színe alatt. Itt van az ideje, hogy
lefújjuk azt a porréteget, mely újra
és újra elfedi annak a csodálatos
ajándéknak a titkát, melyet Eucha‐
risztiának nevezünk, s ez elindíthat
bennünk néhány gondolatot, hogy
tisztán és világosan felragyoghas‐
son hitünk nagy misztériuma.

Az Egyház az Eucharisztiából él
– és én? Én, aki az Egyház élő tagja
vagyok, belőle élek? Valahányszor,
mikor nem állok be az áldozók
sorába, kényelemből, restségből,
vagy mert nincs kedvem gyónni,
visszautasítom Krisztus jegyajándé‐
kát, melyet az egész Egyháznak, s
így nekem is adott. Egyedül belőle
élni, és nem engedni, hogy bármi
más csillapítsa szomjamat,
egyedül ő!

Az Eucharisztia, Krisztus jegyaján‐
déka, nem olyan, amit mint egy
gyűrűt meg kell őrizni – ezt csele‐
kedni kell! A kenyeret és bort ma is
Krisztus változtatja át, de nem egye‐
dül, hanem az egész Egyházzal
együtt. Ez az eljegyzési ajándék
nem jelkép, hanem valóság. Jézus
kereszthalála totális igen az Atyá‐
nak, ezt elővételezve mondja ki
az utolsó vacsorán, hisz kezébe
vette testét és vérét, hogy kiszolgál‐
tassa. Az utolsó vacsorán, mert
igenjét nekünk akarta adni, hogy mi
is ezzel állhassunk az Atya elé. Ezért
a szentmise igenje tartalmazza
a keresztáldozat igenjét, sőt azonos
vele. Ha az Egyház misézik, Jézus
igenjét, keresztáldozatát mondja ki
az Atyának. És ezt az igent nem
utólag, hanem itt és most, a mai
nap szentmiséjén mondom ki.

Isten szövetséget köt velünk
minden egyes szentmisén. Nem
egy valamikorit újít meg, hanem itt
és most akar velem szövetséget
kötni. Ugyanakkor nem mi, hanem
Jézus a szövetségese, nekünk
benne kell maradnunk, mert nél‐
küle semmit sem tehetünk. Ezért
nem lehet otthon, rádión, tévén
keresztül ünnepelni
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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
Most vasárnap ismét vanmisekuckó,
a jövőhéten lesz még egy, utána viszont
majd a nyári szünet után folytatjuk
újból.
Kedden a klotildligeti szentmise 17:30-
kor kezdődik, és ez lesz egyben a Szent
László Óvodások Te Deuma is.
Pénteken 19 órás kezdéssel, a piliscsabai
plébánián, a piliscsabai testvéreket
batyus sütögetésre hívunk, amit
hagyományosan az Úrnapja után szok‐
tunk megtartani.
Pénteken 20 órakor a Béthelben taizé
imaórát tartunk.
Jövő vasárnap tartjuk a klotildligeti
templom búcsúnapját.
Június 20-ig vannak még klotildligeti
vasárnap esti 7-es szentmisék, utána
nyári szünet következik.
A CSATA-t, azaz a családos táborunkat,
augusztus 11-15. tartjuk, jelentkezni
június 15-ig tudtok.
A klotildligeti plébánia tetőterének szi‐
getelése és raktárrá alakítása megtör‐
tént, oda került a plébániai, a karitász,
a regnum és a cserkészraktár. Köszönjük
sokatok sok munkáját!

SZENTMISÉK RENDJE
a klotildligeti szentmiséket online is közvetítjük

HÉTFŐ 18 óra Piliscsaba
KEDD 17:30 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

az Eucharisztiát. A szentmise
az Egyház igenlő részvétele szent‐
ségi módon az új és örök szövetség
megkötésében. Az én részvételem
jele, hogy részese akarok lenni
ennek a boldog szövetségkötésnek.

Mint házigazda, vőlegényként
önmagát nyújtja jegyesének,
az Egyháznak az eljegyzési vacsora
keretében, s az én válaszom a teljes
jelenlét. Az ő régi igenjét, mely
a keresztáldozatban csúcsosodott
ki, ma is egyenként kimondjuk.
Nem annak megismétlését, hanem
pontosan azt! Belegondolhatunk,
hogy mindennap részesei lehetünk
ennek a megrendítő misztérium‐
nak, s mi mégis hányszor utasítjuk
vissza Isten hozzánk lehajló
szeretetét.
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