Miserend
Október hónapban a hétköznapi
szentmisék előtti fél órában elimádkozzuk a rózsafüzért.
Október 15-én a jászfalui kápolnában
elmélkedés és csöndes szentségimádás
kezdődik este 21 órakor.
Október 17-én a piliscsabai egyházközség szervezésében, autóbuszos
zarándoklatra
megyünk
Péliföldszentkeresztre,
melyre
a
ligetieket is szeretettel várjuk. 9 órakor
indulunk. Jelentkezni a sekrestyében
lehet. Az útiköltség előre láthatóan
személyenként 1500 Ft.
Szombaton este a szentmise után népzsolozsmát imádkozunk.
Október 18-án missziós vasárnap lesz.
A templomi perselygyűjtés a missziók
ügyét segíti.
Október 18-án fél 9-kor kezdődik a
regnumi
ifjúság
szentmiséje
a
piliscsabai templomban.
November 7-én takarítási napot tartunk a Klotildligeti plébánián. A részletek később fogjuk hirdetni.

október 11. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Bölcs 7,7-11;
Zsid 4,12-13;
Mk 10,17-30
október 13. kedd
október 15. csütörtök
október 17. szombat
október 18. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 53,10-11;
Zsid 4,14-16;
Mk 10,35-45

XI. évf. 32. szám
18 óra
18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
október 18. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
október 11. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
október 12. hétfő
október 16. péntek
október 17. szombat
október 18. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk azért, hogy értő és nyitott szívvel,
mélybérmálkozásra
bizalommal tudjuk
fogadni
Imádkozzunk
készülő
testvéreinkért!
szentatyánk, Ferenc pápa útmutatásait!
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9 óra
11 óra
20 óra

9 óra
11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
8:30
11 óra

2015. október 11.

Félreértelmezni annak a tetteit, aki jót cselekszik, irigységbıl megrágalmazni,
csapdát állítani neki, hogy beleessen – mindez nem Istentıl jön, hanem az
ördögtıl – mondta Ferenc pápa október 9-én, pénteken reggel a Szent Mártaház kápolnájában bemutatott szentmisén.

A rágalmazás, az irigység és a csapdák
az ördögtől valók

A

pénteki evangéliumi szakasz
arról szól, hogy Jézus ördögöt
űz, jót cselekszik, beszél az
emberekhez. Közöttük pedig van, aki
elismeri a tekintélyét, de van olyan is,
aki megvádolja őt. Volt egy csoport,
amelyik nem szerette Jézust, és igyekezett mindig máshogy, ellenségesen
értelmezni szavait és viselkedését.
Egyesek irigységből, mások doktrinális
merevségből, megint mások attól való
félelmükben, hogy jönnek a rómaiak,
és mészárlást rendeznek. Számos okból
próbálták kisebbíteni Jézus tekintélyét
a nép szemében, és ennek érdekében
akár rágalmazáshoz is folyamodtak,
mint ebben az esetben – magyarázta a
pápa. „Belzebub által űzi ki az ördögöket. Megszállta az ördög. Mágiát használ, varázsló” – fogták rá, és folyton
próbára tették, kelepcét állítottak neki,
várva, hogy beleesik-e a csapdába.

Ferenc pápa mérlegelésre és óvatosságra int. Tudni kell helyesen értelmezni a helyzeteket: mi az, ami Istentől
jön, és mi az, ami a gonosztól, amelyik
mindig megpróbál becsapni, rossz útra
vinni minket. A keresztény ember nem
lehet nyugodt, hogy minden rendben
megy, meg kell különböztetnie a jót a
rossztól, és alaposan megvizsgálnia az
eredetét, honnan jön, és mi a gyökere.
Éberen kell őrködnünk, mert a hit útján
mindig visszatérnek a kísértések, a
rossz lélek soha nem fárad el. Ha elűzték, van türelme, vár, hogy visszatérjen,
és ha mi ezt hagyjuk, még rosszabb
helyzetbe kerülünk. Előbb ugyanis
tudni lehetett, hogy az ördög kínzott
minket. Aztán már álruhát ölt a gonosz,
a jól nevelt barátaival tér vissza,
kopogtat az ajtón, engedélyt kér
belépni, aztán bejön, és együtt él az
emberrel a mindennapjaiban, és
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Prohászka Imaszövetség
apránként adja neki az utasításait.
Ezzel a jólfésült stílussal az ördög
meggyőz minket arról, hogy a dolgokat
relativizáljuk,
megnyugtatva a
lelkiismeretünket.
Elaltatja a lelkiismeretet – és ez
nagyon
rossz.
Amikor a gonosz
lélek képes elaltatni a lelkiismeretet, akkor valódi
győzelmet
arat, uralja a
lelkiismeretet. De hiszen ez történik
mindenütt! Igen. De mindenkinek,
mindannyiunknak vannak gondjai,
mindnyájan bűnösök vagyunk, mindenki. És ebben a mindenkiben ott van
a senki. Mindenki, de én nem. És így
éljük meg a világiasság szellemét,
amely a rossz lélek gyermeke.

A pápa ezért újra éberségre és mérlegelésre int. Őrködjünk! Az egyház
mindig lelkiismeret-vizsgálatra buzdít
minket: Mi történt ma a szívemben? Eljött hozzám ez a jól
nevelt gonosz a
barátaival? A jó
és a rossz megkülönböztetése.
Honnan jönnek
ezek a megjegyzések, a szavak, a
tanítás, ki mondja
ezt? Mérlegelni és őrködni kell, hogy
ne engedjük be azt, aki rászed, elcsábít,
megbabonáz. Kérjük az Úrtól ezt a
kegyelmet, a megkülönböztetés és az
őrködés kegyelmét – mondta végül
péntek reggeli homíliájában Ferenc
pápa.

Október 16-án délelőtt 11 órától az
egyetem Stephaneum épületében a
Boldog Özséb Színtársulat előadja
Simai Kristóf piarista tanár vígjátékát
„Gyapai Márton, feleség-féltő gyáva
lélek” címmel. Az egy órás komédia
megtekintése díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

Az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából idén is vendégünk lesz a
kézdivásárhelyi gimnázium katolikus
osztályának diákcsoportja. 22-én este
érkeznek és 25-én utaznak el. Kérjük
azokat a családokat, akik szívesen
befogadnának és vendégül látnának
egy-két diákot erre a három napra,
jelentkezzenek Kovács Mártonnál.
(kovacs.marton@freemail.hu, 06/30481-17-13)
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forrás: Vatikáni Rádió

Prohászka Imaszövetség Kedves Tagjai!
Krisztusban Ke dves Testvéreim!
Ez a hónap kiemelt fontosságú a száévfordulóján a Prohászka emléktempmunkra, hiszen most október 10-én
lomba szeretettel hívom az ország
ünnepeljük Prohászka Ottokár püspök
minden részéből a paptestvéreket és a
születésének 157. évfordulóját, melyre
híveket. A Prohászka emléktemplomnagy szeretettel hívom és várom az
ban 16 órai kezdettel ünnepi előImaszövetség tagjait. Október Szűz
adásra kerül sor, majd utána 17 órai
Mária hónapja, kérjük ebben az időkezdettel ünnepi koncelebrációs emszakban a hivatások Anyjának közbenlékmisét tartok a város papságával és
járását, hogy a fiatalok felismerjék azt
az egyházmegyéből érkező papokkal.
az utat, amire Isten hívja őket; akik • Nagyszülők zarándoklata
pedig már elköteleződtek, azok
október 13.
gyümölcsöző munkát végezzenek.
9 órakor Alsószentivánon a fatimai
Szűz első hazai kegyhelyén tartok
Kérem, fogadják szeretettel Prohászka
ünnepi szentmisét. A nagy szülőket
Ottokár püspök gondolatait:
hívom közös imára, hálaadásra az élet
„Törekedjünk arra, hogy a Szent Szűz
eddigi kegyelmeiért és könyörgésre a
királyné legyen az egész országon:
fiatalokért, akik rászorulnak az
Magyarország Nagyasszonya! Ne
idősebbek imádságaira.
panaszoljuk föl, hogy a Regnum • Hálaadás az első Magyar Szent
Marianum Szent István király hagyo- Család közbenjárását kérve
mányaihoz hűtlen lett, s törvényhozása
november 13.
a Nagyasszonyt ignorálja. Hagyjuk ezt.
November 13-án, pénteken 17 órakor
Csak akkor lesz királynővé, ha a szívek
a Székesegyházban püspöki szenthódolnak neki; azt pedig nem lehet
misével kezdődik a Magyar Szent
elrendelni törvénnyel, hanem azt meg
Család tiszteletére rendezett közös
kell teremteni apostoli lélek, buzgalom
ünnepség.
Az
egyházközségek
által. A buzgalom nincs megtiltva, az a
családjainak képviselői jelenlétében mienk; érvényesítsük, s akkor a Szent
Szent István, Boldog Gizella és Szent
Szűz megint Nagyasszonya lesz
Imre ereklyéi előtt – a magyar Szent
Magyarországnak, ha előbb NagyCsalád oltalmába ajánlom a családoasszonya lett lelkünknek.”
kat. Negyedik alkalommal hívom
(Prohászka Ottokár: Élet Igéi III.)
meg a plébánosokat és a plébániaközösségekből delegált családokat,
Figyelmükbe és imáikba ajánlom az
hogy képviseljék egyházközségüket,
egyházmegye
közelgő programjai
imádkozzanak a szentek ereklyéi előtt.
közül a következőket:
Szeretettel várom imaszövetségünk
• 157 éve született Prohászka Otto- tagjait egyházmegyénk minden progkár püspök
ramjára!
október 10.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Prohászka Ottokár születésének 157.
Spányi Antal megyéspüspök
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