Miserend
„24 óra az Úrért” címmel Szentatyánk
szentségimádást kezdeményezett a
világegyházban, melynek közös imaszándéka a szentgyónás gyakorlatának
megújulása és megerősödése az egyház
közösségeiben. A szentségimádást
Piliscsabán mindkét plébánia számára a
Klotildligeti templomban tartjuk, március 13-a péntek estétől a rá következő
szombat estéig. Az alkalom 17:30-kor,
a keresztúttal kezdődik, és szombaton
az esti szentmise előtt fejeződik be.
Este 20 órától éjfélig húsvét-előtti
szentgyónás elvégzésére is lesz lehetőség.
Március 13-án taizéi imaóra is lesz,
20:30-kor a református templomban.
Közös készületünk az őszi bérmálásra,
a március 14-i (szombat) esti,
klotildligeti szentmisével kezdődik.
Erre a Lélek-hívó szentmisére szeretettel várjuk családtagjaikkal együtt mindazokat, akik a bérmálásra jelentkeztek.
A szentmise után rövid megbeszélést
tartunk.
Március 15-én országos gyűjtés lesz a
Kárpátaljai válsághelyzettől szenvedő
családok és egyedülálló, idős emberek
megsegítésére. Kérjük testvéreinket,
hívják föl erre a lehetőségre ismerőseik
figyelmét is.

Klotildliget:
március 8. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Kiv 20,1-17;
1Kor 1,22-25;
Jn 2,13-25
március 10. kedd
március 13. péntek
március 14. szombat
március 15. vasárnap
ünnepi szentmise
egyetemi mise
2Krón 36,14-16.19-23;
Ef 2,4-10;
Jn 3,14-21

március 15. vasárnap

18 óra
18 óra
18 óra
9 óra
20 óra

17 óra

Piliscsaba:
március 8. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
március 9. hétfő
március 13. péntek
március 14. szombat
március 15. vasárnap
ünnepi szentmise

Imádkozzunk
Imádkozzunka aszentgyónás
világi és egyházi
gyakorlatának
közügyekmegújulásáért
felelőseiért,
hogy élő reménnyel,
és jó lelkiismerettel
láthassák
el szolgálatukat
és újra-fölfedezéséért
a hívek
körében!
a közösség javára!

XI. évf. 10. szám

2015. március 8.

Közösségi munkacsoport

Pilisjászfalu:

Heti imaszándék
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9 óra
11 óra
20 óra

9 óra
11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
11 óra

beszámoló és tervek 2015-re

A

tavalyi „Nyitott Plébánia”
rendezvényünk után úgy érezzük, hogy a plébánia épülete
valóban megnyílt. Várja, fogadja a
közösségeket, és a találkozásra vágyókat: öregeket, fiatalokat, cserkészeket,
férfiakat, kismamákat - kisbabákat is.
Kialakultak a helyiségek funkciói, a
konyha használatának szabályai. A
képviselő testület által elfogadott Házirendet mindenki elolvashatja a helyiségek falán. Kérjük, hogy az épületet
használók ismerjék meg a szabályokat
és a lehetőségeket. Külön felhívjuk a
figyelmet a műanyag és a papír szemét
szelektív gyűjtésére, valamint a rendrakásra. Hamarosan elkészülnek a
konyhában a feliratok, így egyszerűbb
lesz a közös használat. Bármilyen
kérdéssel, problémával, ötlettel Laci

atyához, Vadas János gondnokhoz,
vagy
Udvarhelyi
Zsuzsihoz
(303119615), a közösségi csoport vezetőjéhez forduljatok.
A közösségi híreket a templom baloldali hirdetőtábláján osztjuk meg.
Kérünk benneteket, hogy ezt kísérjétek
figyelmemmel.
Februárban ismét beindult a teaház. A
kilences mise után várunk mindenkit
szeretettel egy csésze teára a plébánia
konyhájában. Lehet beszélgetni, olvasgatni, sőt kölcsönözni is a megújult
könyvtárban. Felesleges, jó állapotú
gyerekkönyvet, DVD-t örömmel fogadunk.
Az idén a Közösségi Napot május 2-án
tartjuk. Erre minden kedves hívőt
szeretettel várunk. Az egész napos
program témája a XXI. században

Szeretetközösségben Jézussal, Ferenc pápával és egymással: ezt a titkot
élhetjük át együtt péntek estétől szombat estig, a Szentatya által
kezdeményezett, 24 órás szentségimádás során.
Kiváló alkalom a nagyböjti elcsendesedésre, és a húsvét előtti szentgyónás
elvégzésére is. Szeretettel várom testvéreimet!
A részleteket a hirdetésekben olvashatják! László atya
„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője Plébános: Száraz László
Megjelenik: minden vasárnap
 (30) 748-4427
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
szarazlaszlomor@gmail.com
Internet: www.piliscsabatemplom.hu

e-mail: klotildliget@freemail.hu

megélt keresztény hitünk. Külön hívjuk
és várjuk az idősebb testvéreinket. Lesz
közös reggeli, sportolás, zenés megnyitó, előadások, sátrak, beszélgetések.
Részletes program hamarosan a
plakátokon.

Évzáró piknikünk június 17-én lesz.
Ide is várjuk a családokat, fiatalokat,
öregeket egyaránt. Szeretnénk együtt
köszönteni a nyarat és hálát adni az év
sok szép programjáért, együttlétéért.

Pilisvörösvári kórus templomunkban
Március 1-jén templomunkban a
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi
Vegyes kar énekelt. A kórust 1989-ben
Hidas György tanár alapította, ám már
1990-től az egyházzenei napokról nálunk is jól ismert karnagyházaspár,
Neubrandt Ferenc és Piroska irányítja.
Állandó résztvevői városuk egyházi és
kulturális életének, a piliscsabai
egyházzenei napoknak és a német
kórusok számára rendezett kórustalálkozóknak, de többször vendégszerepeltek külföldön is. Az elmúlt években
több minősítő hangversenyen is nagy

sikerrel vettek részt.
Nagyböjt II. vasárnapi plébániai
szentmisénken Gounod miseordináriumát és O Salutaris-feldolgozását
(Aquinói szt. Tamás himnusza, v.ö.:
Éneklő Egyház: 156.sz.), Bühler:
Sancta Maria-ját és Kodály: Stabat
Mater-ét hallhattuk előadásukban.
Hálásan köszönjük, hogy eljöttek
hozzánk, és magas színvonalú zenei
szolgálatukkal hozzájárultak plébániai
közösségünk nagyböjti ünnepléséhez!
Kovács Márton

Jézus az újszövetség temploma
János evangélista, amikor elbeszéli,
Jézus nyilvános működésének kezdetén
hogyan tisztította meg a templomot a
pénzváltóktól és a galambárusoktól,
ezzel azt hirdeti, hogy Izrael messiási
várakozása beteljesült.
A templomot, amelyet most Jézus
megtisztít, Heródes uralkodásának 18.
évében kezdte építeni, avagy pontosabban felújítani. Ez 20-19-ben történhetett Krisztus előtt. Amikor a zsidók
visszatértek a babiloni fogságból, a
Kr.e. 6. század végén, az elpusztult
templomot csak szegényesen építették
fel. Heródes kedvezni akart a zsidó
népnek, ezért határozta el a templom
díszes felújítását. Ez csak 63-64-ben
fejeződött be, és alig pár év múlva, 70ben Titus csapatai véglegesen elpusztították. Jézus idejében a templom 46
éves volt, erről tudósít az evangélium,
ezért ez az esemény 27-28-ban lehetett.
Legvalószínűbb, hogy a pogányok
udvarában történhetett. Itt kínáltak
eladásra különféle állatokat, amelyeket

áldozatok
bemutatására
szántak.
Különösen nagy volt a kínálat a húsvéti
ünnepek előtt, amikor Josephus Flavius
szerint mintegy tízenötezer bárányt
áldoztak fel. Zarándokok, akik nagy
távolságról jöttek Jeruzsálembe a húsvéti ünnepekre, itt az árusoknál
könnyen vehettek egy bárányt az
ünnepléshez. Úgy tűnik, Jézus magatartása a galambárusokkal szemben
enyhébb volt. Az ő asztalaikat nem
forgatta fel, csak felszólítja őket,
vigyék el innen asztalaikat. Ez valószínűleg azért van, mert a galambáldozatokat a szegények számára írta
elő a törvény (vö. Lev 5,7). A pénzváltókra azért volt szükség, mert a
templomi díjakhoz csak a tiruszi fél
sékelt lehetett használni fizetési
eszközként. Az átváltásnál ezek a
kereskedők igazságtalanul nagy nyereségre tettek szert, így Jézus haragja
azok ellen fordulhatott, akik a zarándokokat tisztességtelenül megkárosították.

Mindkét templomban tartós élelmiszert
gyűjtünk jövő vasárnaptól Virágvasárnapig, a szentmisék kapcsán. Az
adományokat a Karitász csoportok
juttatják el a rászorulóknak. Kérjük az
adományokat a templomokban kijelölt
helyre tenni.

megtartásra. A szentbeszédeket Harkai
Gábor budajenői plébános atya fogja
tartani. Kérjük, hogy más közösségi
programokat ezekre az időpontokra ne
tervezzünk.

Előre jelezzük, hogy Klotildligeten, a
nagyböjti, háromnapos lelkigyakorlat
március 20-án és 21-én 18 órakor,
valamint 22-én, a 9 órakor kezdődő
vasárnapi szentmise keretében kerül
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forrás: katolikus.hu

Március
28-án (szombaton) a
klotildligeti templomban, a plébánián
és az udvaron egész napos külső és
belső takarításra, kert-rendezésre kerül
sor. Kérjük testvéreinket, már előre
készüljenek a részvételre.
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