Miserend
November
1-jén, Mindenszentek
ünnepén délután 3-órakor ökumenikus
megemlékezés és imádság lesz
elhunytjainkért a temetőben.
November 2-án, Halottak napján,
Klotildligeten is lesz szentmise, 18 órai
kezdettel. A szentmise után az
urnatemetőben
imádkozunk
az
elhunytakért.
November 3-án (kedden) a szentmise
Klotildligeten kivételesen elmarad.
November 6-án első pénteket tartunk.
Este 18 órakor a ligeti templomban is
lesz szentmise. A szentmise előtti fél
órában szentgyónásra is lesz lehetőség.
November 7-én reggel fél 9-től
templomkert-takarítást tartunk. Kérjük
a résztvevőket, hogy az ehhez
szükséges
szerszámokat
hozzák
magukkal. Előre is köszönjük az
áldozatos segítséget!
November 8-án 9 órai kezdettel
szlovák nyelvű szentmisét ünneplünk a
Csabai templomban.

november 1. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Jel 7,2-4.9-14;
1Jn 3,1-3;
Mt 5,1-12a
november 2. Halottak napja
november 3. kedd
november 5. csütörtök
november 6. péntek
november 7. szombat
november 8. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
1Kir 17,10-16;
Zsid 9,24-28;
Mk 12,38-44

XI. évf. 35. szám
18 óra
–
18 óra
18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
november 8. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
november 1. vasárnap
ünnepi szentmise
november 2. hétfő
november 6. péntek
november 7. szombat
november 8. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Szent Imre ünnepe kapcsán imádkozzunk azért,
hogy a fiatalok tudjanak életükkel tanúságot tenni Jézusról!
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9 óra
11 óra
20 óra

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

2015. november 1.

November 2-án tartjuk a halottak napját. Ezen a napon a katolikus
egyház ünnepélyesen minden elhunytról, de különösen is a tisztulás
állapotában levı szenvedı lelkekrıl emlékezik meg.

Krisztus halála ad mindenkinek életet
Az Egyház a feltámadás és az örök élet hitével és az ebből fakadó reménnyel éli meg a
halottak tiszteletének ősi cselekedetét, melynek minden nép a maga módján tesz eleget.
Az Egyház kezdettől fogva imádkozik a
megholtakért. Szt. Odilo clunyi apát kezdeményezte, hogy miután Mindenszentek ünnepén az Egyház megemlékezik a mennyország
szentjeiről, másnap az összes megholtról is
emlékezzünk meg. 998-ban kezdték az ünnepet, majd a 11. században a clunyi bencések
hatására széles körben elterjedt. Az Egyház
az ünnepen bizalommal kéri a Mindenhatót:
„add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek,
hogy a földi élet halandóságát legyőzve
örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és
megváltottad őket”.
„Krisztus nem akart a haláltól menekülni, és
minket sem tudott volna semmi mással
jobban megmenteni, mint éppen halálával.
Így tehát az ő halála mindenki élete lett” –
Szent Ambrus püspök – testvére haláláról
elmélkedve – e szavakkal foglalja össze a
kereszténység legfőbb tanítását a halálról és a
feltámadásról.
forrás: katolikus.hu
„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

Életünk
Plébániai közösségünk anyagi fenntartása (I. rész)
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre
többen vagyunk a templomunkban
hétvégenként. Sok a nagycsalád, akik
gyermekekkel
ajándékozzák
meg
közösségünket. Fontos számunkra,
hogy a növekvő igényekkel összhangban, biztosítsuk a közösségi lelki élet, a
szentmisék és egyéb plébániai programok fizikai feltételeit is. A befolyt
összegek kezelése a legnagyobb odafigyeléssel, felhasználása a testület és
Laci atya döntése alapján történik.
Szeretnénk az adakozás módjairól egy
összefoglalást adni az olvasóknak. Az
adakozásnak a plébániai közösségben
alapvetően két állandó formája van:
- az egyházközségi hozzájárulás
(köznapi nevén egyházi adó),
- a perselypénz.
Mindkettő plébániai közösségünk fenntartását és céljait szolgálja, azonban
mégis eltérő szerepet töltenek be. A
következőkben az egyházi adóval kapcsolatban szeretnék adni részletes
információt.
Az egyházi adó:
Önkéntes egyházközségi hozzájárulás,
melyet a lakóhelyünk szerinti plébánián
fizetünk. A plébániaközösség működtetése érdekében fizetett pénzbeli
támogatás. Ezzel járulhatunk hozzá
épületeink felújításához, javításához és
fenntartásához, ebből kerülnek díjazásra az alkalmazottak (sekrestyés,
kántor, gondnok stb.), és ebből biztosítjuk a plébános atya megélhetését is.
Mindezek fedezésére nem kapunk
állami támogatást! A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia úgy rendelkezett,
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hogy a hívők önkéntes hozzájárulás
útján vegyenek részt ezen szükségletek
fedezésében. Az általános irányelv,
hogy az összeg a jövedelemmel rendelkező hívők (tehát személyekről és nem
családokról van szó) évi nettó jövedelmének (a ténylegesen kézhez kapott
bevételnek) 0,5-1%-a legyen. Ez például azt jelenti, hogy évi nettó 2 millió
Ft / havi kb. 160 ezer Ft-os kereset
esetén, az összeg évi 10-20 ezer forint
között van.
Az egyházi adó fizethető:
- a plébánián a szentmisék után a
sekrestyében,
- az egyháziadó-szedőknél, akik házhoz mennek,
- átutalással a következő számlára:
CIB Bank 11101404-750112773600000; közlemény: egyházi adó.
Mivel az adószedés a település teljes
területén ma már nem biztosítható, arra
kérjük a híveket, hogy az egyházi adót
lehetőleg a plébánián fizessék be, vagy
átutalással teljesítsék. A pénz átadása
személyes befizetés esetén átvételi
elismervény ellenében, átutalás esetén
„egyházi adó” közleménnyel történjék,
hogy a hozzájárulások pontosan
nyomon követhetők és könyvelhetők
legyenek! Kérjük és javasoljuk, hogy a
hozzájárulásukat az év folyamán több
részletben, és rendszeresen fizessék be,
hogy a kiadásokat könnyebben lehessen tervezni, ill. a plébánia számláit
pontosan tudjuk fizetni!
Anyagiakról beszélni általában nehéz
és kellemetlen téma. Mégis életünk
része, hogy ezzel is megbirkózzunk, s

Életünk
időnként felülvizsgáljuk szokásainkat.
Tudatos adakozóknak kell lennünk,
hiszen az Egyházunk és a közösségünk
életének óhatatlanul anyagi vonatkozá-

sai is vannak, melyeket nekünk
magunknak kell előteremtenünk.
Ramocsai Pál
pénztáros

Mindenszentek ünnepe
November
1-jén
közös
napon
ünnepeljük az összes szentet, vagyis
valamennyi megdicsőült lelket, akikről
sokaságuk miatt a kalendárium külön,
név szerint nem emlékezhet meg.
Mindenszentek ünnepe a kötelező
egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a
hívek számára előírás a szentmisén
való részvétel.
Keleten már 380-ban megülték ezt az
ünnepet,
minden
vértanúról
megemlékezve. A nyugati egyház
liturgiájába IV. Bonifác pápának
köszönhetően került be, aki – miután
megkapta a pogány istenek tiszteletére
épült római Pantheont – 609. május 13án Mária és az Összes Vértanúk
tiszteletére szentelte fel. III. Gergely
pápa (731–741) kiszélesítette az
ünneplendők körét: a „Szent Szűznek,

A klotildligeti karitász csoport szeretettel várja a plébánia híveit három hét
múlva, november 22-én, a délelőtti
szentmiséket követő, Erzsébet-napi
jótékonysági vásárra. Kérjük testvéreinket, hogy adományokkal járuljanak
hozzá a vásár megtartásához, pl.
dísztárgyakkal, könyvekkel, lemezekkel, jó állapotban lévő játékokkal. A
további részleteket még hirdetni fogjuk.

minden
apostolnak,
vértanúnak,
hitvallónak és a földkerekségen elhunyt
minden tökéletes, igaz embernek”
emléknapjává tette mindenszentek
ünnepét. November 1-jére IV. Gergely
pápa (827–844) döntése értelmében
került az ünnep.
„Mindenható örök Isten, ki megadtad
nekünk,
hogy
egy
napon
ünnepelhessük
minden
szented
dicsőségét,
arra
kérünk,
hogy
sokszoros közbenjárásukra bőven
áraszd reánk irgalmasságodat” –
hangzik fel az ünnepi mise könyörgése
mindenszentekkor. E szavakkal a már
mennybe jutott, üdvözült hívek
közösségének, a diadalmas egyháznak
a közbenjárását kéri a földön élő
lelkeket egybefogó, küzdő egyház.
forrás: katolikus.hu

Kérjük testvéreinket, hogy ez évi
egyházadó-hátralékukat az év hátralevő
részében fizessék be az egyházadószedőknél vagy a plébánián. Hogy ezt
megkönnyítsük, a vasárnap délelőtti
szentmisék között pénztári ügyeletet
tartunk.
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