Miserend
A XXI. Piliscsabai Egyházzenei
Napok hangversenyei május 8-án,
pénteken 18 órakor a Páduai Szt. Antal
gimnáziumban, szombaton 17 órakor a
Piliscsabai templomban, vasárnap 17
órakor a Klotildligeti templomban
kezdődnek. A belépés ingyenes,
mindenkit szeretettel várunk.
Az Egyházzenei napok okán a pénteki
irodai óra és a szombat esti piliscsabai
szentmise elmarad.
Május hónapban a hétköznapi szentmisék előtt fél órával elimádkozzuk a
loretói litániát.
Ebben az évben is szeretettel hívjuk
keresztény családjainkat az Egyházmegyei Napra, amely május 25-én,
Pünkösdhétfőn kerül megrendezésre a
Balinkai Tölgyes táborban. A találkozó
délelőtt 10 órától délután 16 óráig tart.
A részletesebb program az egyházmegye honlapján olvasható, az utazás
lehetőségeiről a későbbiekben adunk
tájékoztatást.
Adóbevallás során az első 1% fölajánlását változatlanul kéri a Katolikus
Egyház, technikai száma 0011. Kérjük
testvéreinket, hogy a második 1%
fölajánlását keresztény értékeket szolgáló alapítványok vagy intézmények
javára tegyék meg.

Klotildliget:
május 3. Húsvét 5. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 9,26-31;
1Jn 3,18-24;
Jn 15,1-8
május 5. kedd
18 óra
május 7. csütörtök
18 óra
május 9. szombat
18 óra
május 10. Húsvét 6. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48;
1Jn 4,7-10;
Jn 15,9-17
Pilisjászfalu:
május 10. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
május 3. vasárnap
ünnepi szentmise
május 4. hétfő
május 8. péntek
május 10. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise

10:30
17 óra
17 óra

Heti imaszándék
Imádkozzunk
a világi éskészülő
egyházigyermekekért
közügyek felelőseiért,
Imádkozzunk
az elsőáldozásra
és családjaikért.
hogy élő reménnyel, és jó lelkiismerettel láthassák el szolgálatukat
a közösség javára!
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9 óra
11 óra

XI. évf. 18. szám

2015. május 3.

Anyák napján Dsida Jenı versével köszöntjük az édesanyákat.

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
„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

Május 1-je Szent József, a munkás liturgikus emléknapja
egyházunkban. Az emléknapot XII. Pius pápa vezette be
60 évvel ezelıtt, 1955. május 1-jén.

Anyák napja története

Szent József, a munkás
József, a Boldogságos Szűz jegyese, a
Megváltó nevelőapja foglalkozását
tekintve ács volt – egyszerű, kétkezi
munkás. Ezért tekintünk rá úgy, mint a
munkások védőszentjére. Emellett az
ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és
családok, az üldözöttek és a jó halál,
valamint a katolikus egyház patrónusa.
Életéről hosszabban csak a két
gyermekségtörténet szól Máté és
Lukács evangéliumában. Eszerint
József Názáretben lakott, „Dávid
házából és nemzetségéből származott”
[Lk 2,4]. A fiatal, szintén dávidi
származású Mária jegyese lett. Mindkét
evangélium úgy mutatja be Józsefet,
mint aki az apa helyén áll a Megváltó
életében. Lukács többször nevezi őt
Jézus atyjának. Az Úr József mellett
dolgozott, megtanulta tőle az ácsmesterséget.
Szent József a mindennapok hallgatag
szentje. Nem hagyott nekünk hátra
semmilyen bölcsességet. Csendben,
hallgatva élte le életét a Megváltó
mellett. A hagyomány úgy tartja, hogy
hűségéért és „hallgatásáért” cserébe a
legnagyobb ajándékot kapta: ahogy
életében, úgy halálakor is jelen voltak
Jézus és Mária. Egyetlen ember sem
halt meg olyan szépen, hogy szemei
előtt voltak Isten és az Ő anyja.

Részlet II. János Pál pápa Redemptoris
custos kezdetű apostoli buzdításából:
„Amiként a názáreti család az üdvösség
és szentség rendjében az emberi családok példaképe, hasonlóképpen elmondhatjuk ezt Jézus munkájáról is, melyet
József, az ács oldalán végzett. Korunkban az Egyház azzal kívánta kiemelni
ennek a jelentőségét, hogy május hónap
első napjára helyezte munkás Szent
József liturgikus emléknapját. Az evangéliumban nagy becsületnek örvend az
emberi munka, különösen, ha azt kézzel végezték. A munka együtt lépett be
a Megtestesülés misztériumába Isten
Fiának emberségével, sőt sajátos
módon részesült a megváltásból. József,
munkapadjának köszönhetően, amelyen Jézussal együtt végezte tevékenységét, az emberi munkát is közelebb
vitte a megváltás titkához. […]
»Szent József a példaképe azoknak az
alázatosaknak, akiket a kereszténység
nagy célokra rendel... Ő annak a
bizonyítéka, hogy nincs szükség rendkívüli dolgokra ahhoz, hogy az emberek Krisztus jó és hiteles követői
legyenek, csak általános, emberi, egyszerű, de igaz és hiteles erények
szükségesek.« (VI. Pál, Párbeszéd
(1969. március 19.): Insegnamenti, VII
(1969), p. 1268.)”
forrás: Magyar Kurír
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Az Egyesült Államok kongresszusa
1914-ben rendelte először állami
ünneppé az anyák napját. Európában a
húszas években először a virágkereskedők szervezetei propagálták. Ausztriában 1924-ben a katolikus egyház azzal
a hangsúllyal kezdte terjeszteni, hogy
az iparosodással és gazdasági törekvésekkel együtt járó elvilágiasodás
ellenében a természetes és egészséges
élet és anyaság mellett emeljen szót.
Hazánkban is az 1920-as években
kezdődött megünneplése, és – akárcsak

Ausztriában – hamar összekapcsolódott
a májusi Mária-tisztelet hagyományával. Németországban és Ausztriában
május második, nálunk a hónap első
vasárnapja lett anyák napja. Ma már
olyan természetes megemlékező napként üljük meg, amely vallási és
társadalmi szempontból egyaránt égető
problémánkra irányítja figyelmünket: a
család, az anyaság tisztelete és megbecsülése nélkül nincs emberi és nemzeti
jövő.

A képviselő-testületi választás jelöltlistája teljessé vált, s azt kitettük a
faliújságra. A választás szavazólapok
segítségével történik, melyeket a jövő
vasárnapi, utolsó szentmise végéig kell
a gyűjtő-dobozba helyezni zárt borítékba téve. A zárt borítékon tüntessük
fel a szavazó nevét és címét. Egy lakcímen élő szavazók közös borítékot is
használhatnak, melyre a címmel együtt

minden szavazó nevét rá kell írni. A
részletes tájékoztatás a szavazólapokon
olvasható. A szavazólapok a templom
bejáratától elvihetők, és a Szívügylistára küldött üzenet csatolmányaként
is megtalálhatók, onnan kinyomtathatók. Kérjük testvéreinket, hogy a nem
templomba járó egyházadó-fizetők
figyelmét is hívják föl a választásra és
a szavazás lehetőségére!

Forrás: Új Ember
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