Miserend
Május 25-én, Pünkösdhétfőn egyházmegyei találkozó lesz a balinkai,
Tölgyes táborban. A püspöki szentmise
10 órakor kezdődik. Bővebb eligazítás
a plakáton, és a Székesfehérvári
Egyházmegye honlapján található.
Pünkösdhétfőn – az Egyházmegyei
Nap okán – templomainkban nem lesz
szentmise.
***
Május 30-án, szombaton az esti szentmise előtt 17:30-kor ünnepélyes
zsolozsmát imádkozunk az új egyházközségi képviselő-testület munkájára
áldást kérve.
***
Május 31-én, vasárnap lesz Szentháromság ünnepe. Az ünnep előestéjén,
szombaton 18 órakor ünnepi szentmisén adunk hálát a leköszönő képviselőtestület szolgálatáért, és ugyanezen
szentmisén kerül sor az újonnan választott testület ígérettételére. Köszönjük
testvéreinknek a választásban való
részvételt.
A
tagok
névsorát
kifüggesztettük a faliújságra.
***
A héten csak egy plébánosi fogadóórát
tartunk, pénteken 17:30-kor.

Klotildliget:
május 24. Pünkösd
ünnepi szentmise
9 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 2,1-11;
1Kor 12,3b-7.12-13;
Jn 20,19-23
május 26. kedd
18 óra
május 28. csütörtök
18 óra
május 30. szombat
18 óra
május 31. Szentháromság vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
MTörv 4,32-34.39-40;
Róm 8,14-17;
Mt 28,16-20
Pilisjászfalu:
május 31. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
május 24. vasárnap
ünnepi szentmise
május 29. péntek
május 30. szombat
május 31. vasárnap
ünnepi szentmise

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

XI. évf. 21. szám

2015. május 24.

Pünkösdi gondolatok
„Nem kaptok, mert nem kértek” – mondja a mi Urunk Jézus
Krisztus.
Itt van ez a szép ünnep, és én azon gondolkodom, hogy a
magam és a ti számotokra mit kérjek a Vigasztaló
Szentlélektől ...
Az embert a vágyai vezérlik, sajnos nagyon sokszor a
vágyainkat idegen emberek ültetik reklámokkal, divat
diktátumokkal a szívünkbe. Istentől én azt kérem, hogy tegyen
bennünket szabaddá, hogy legmélyebb, legőszintébb
vágyainkat fedezzük fel, tudatosítsuk magunkban és legyen
erőnk azokat szabadon követni. Egyetlen életünk van, véges
idővel, olyan jó lenne, ha szépen, tudatosan, azt amit
legjobban szeretünk, azt váltanánk lépésről lépésre valóra.
Persze, hogy lehet lötyögni, lehet kevésbé fontos, vagy
egyenesen jelentéktelen dolgok miatt időt, energiát pazarolni,
de az lenne a jó, ha minden erőddel, energiáddal azt amit
fontosnak, értékesnek tartunk azt kitartó összeszedettséggel
valóra váltanánk!!
Én az idei Pünkösd ünnepén ezt kérem magam és a kedves
ismerőseim számára, az Erőt a Bátorság lelkétől!
Biztatlak, hogy te is fogalmazd meg a magad kérését az
ajándékozó Isten előtt!!!
Böjte Csaba

Heti
Heti imaszándék
imaszándék
Imádkozzunk,
hogya magunkban
és egymásban
föl tudjuk
fedezni a Szentlélek
Imádkozzunk
nepáli földrengés
áldozataiért
és hozzátartozóikért!
Imádkozzunk a papi hivatásokért!
ajándékait!
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Az ateisták kísértése
Pünkösd van. Ez a Szellem fesztiválja az anyagban, lélekjárás a
testben, az ateisták kísértése, a világ egyetlen esélye a túlélésre.
Nemcsak Csíksomlyó jeles napja, karizmatikusok élménye, hívők
reménye, hanem üzenet mindnyájunknak.
Vigasztalannak hat világunk jó néhány gondja: etnikumok
testvérisége, piacok igazsága, hazaszeretet és világra nyitottság,
hithűség és korszerűség, etika oktatás és türelmi zónák... Mintha
igazolódnának Váci Mihály szavai: „Hiába verekszünk érte halálig:
– ha a miénk is – a boldogságból hiányzik valami.”
Pünkösd mindezek közben hirdeti,
van más Vigasztalónk,
nem kell borba fojtani bánatunkat,
élhető a világ!

Május 31-én vasárnap Máriaremetére
vár bennünket Püspök atya, az egyházmegye zarándoklatának 10:30-kor
kezdődő szentmiséjére. A ligeti ministránsok közössége zarándokcsoportot
szervez, és a vállalkozó kedvű zarándokokat vasárnap reggel 7:15-re várja a
Klotildligeti templom előtt. Innen
gépkocsikkal indulnak Solymárra a
Mátyás vár alatt lévő új Mária emlékhelyhez, majd az erdőn keresztül
gyalog Mária-remetére. Visszafelé kb.
13:30-kor indul a csoport gyalogosan a
gépkocsikhoz.
A
visszaérkezés
Piliscsabára 16 és 17 óra között várható.
Szívesen látunk kocsival nem rendelkező zarándokokat is, akik legkésőbb
május 28-ig jelentkezzenek Csíky
Gábornál.

Május 31-én vasárnap, a 9 órai szentmisén lesz az elsőáldozás az erre
készülő gyerekek másik csoportjának.
Kérjük testvéreinket,
amikor
a
templomban helyet foglalnak, vegyék
figyelembe a szülőknek és hozzátartozóknak fenntartott helyeket!
Előre hirdetjük, hogy Bálint Sándor
néprajztudós írásait tartalmazó könyv
bemutatója lesz június 3-án este
18:30-kor
a
Klarissza
házban.
Közreműködnek Barna Gábor néprajzkutató és Tóth Sándor író, valamint a
Zeneművészeti Egyetem hallgatói. A
plakát a faliújságon megtekinthető.

Feloldhatatlannak látszik nemzedékek ellentéte, a személyi jogok
istenítése, ugyanakkor a közösség mentése, vagy a választásaink
szabadsága és döntésünk szilárdsága ügyében,
pünkösd mégis tanúsítja
a Bölcsesség velünk van mindennap,
akik ráfigyelnek, azok tegnap se tévedtek,
holnap se vétkeznek,
lehetséges a fejlődés!
Elérhetetlennek bizonyul a munkaerkölcs, ha a teljesítményből
hiányzik a szeretet. Lehetetlen viszont szeretni az élet távlata nélkül,
a jövő pedig védtelen a pisztolyok és paragrafusok párharcában.
Tragikomikus lenne a helybenjárás, ördögi a körbenforgás, ha annak
idején Jézus magunkra hagyott volna. Áldott legyen érte, hogy
megtervezte műve folytatását.
Pünkösd ugyanis elvezet a teljes igazságra,
mert az ünnep mélyén Isten Szentlelke működik,
vele kezdődik értelmes világunk,
vele is érkezik céljához,
tehát biztos a jövőnk!
Balás Béla megyéspüspök
forrás: Siófoki Római Katolikus Plébánia honlapja
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„Jertek, örvendjünk kegyes Istenünkben,
Az, ki Szent Lászlót, magyarok királyát
Megdicsőítvén fölemelte lelkét
A magas égre!”

Egyházközségi zarándoklat Szent László király
tiszteletére
Győr őrzi Szent László király fejereklyetartó
Hermáját.
Ünnepére,
június 27-re, szombatra egyházközségi
zarándoklatot szervezünk. Az egész
győri napunk programja: közös imaóra
a Herma előtt, ezzel együtt a Könnyező
Szűzanya kegyképének és a 70 esztendeje vértanúságot szenvedett Boldog
Apor Vilmosnak köszöntése sírjánál;
menüebéd, a gyermekeknek méta,
városnézés
Medgyesy
Norbert

vezetésével, közös részvétel 18 órától
az ünnepi misén és a város utcáin zajló
fogadalmi körmeneten. Az alkalomra
mindenkinek
ajándék-énekfüzetet
nyomtatunk.
Indulás
autóbusszal
Klotildligetről reggel 7 órakor, visszaérkezés 22:30 tájban. Jelentkezni június
7-ig, Úrnapjáig lehet a sekrestyében
Arnhold Erzsébetnél, 3.000 Ft előleg
befizetésével. Mindenkit szeretettel
várunk!
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