November 13-án 17 órakor a
Székesfehérvári bazilikában ünnepi
szentmisét mutat be Püspök atya, a
magyar szent család, Szent István,
Boldog Gizella, és Szent Imre közbenjárását kérve a magyar családokért.
Egyházközségeinket az ünnepi szentmisén egy-egy család képviseli. A
péntek esti szentmise a csabai
nagytemplomban kivételesen elmarad,
aznap este az Egyházközségi nővérek
kápolnájában lehet szentmisén részt
venni, 18 órakor.
November 13-án 19 órakor Taizéi ima
kezdődik az Egyházközségi Nővérek
kápolnájában.
November 15-én a regnumi ifjúság
szentmiséje fél 9-kor kezdődik a csabai
templomban.

Miserend
nove mber 8. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
1Kir 17,10-16;
Zsid 9,24-28;
Mk 12,38-44
nove mber 10. kedd
nove mber 12. csütörtök
nove mber 14. szombat
nove mber 15. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Dán 12,1-3;
Zsid 10,11-14.18;
Mk 13,24-32

18 óra
18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

17 óra

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

Heti imaszándék
A magyar Szent család székesfehérvári ünnepléséhez kapcsolódva,
imádkozzunk a nehéz helyzetbe jutott családokért!
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Pilisjászfalu:
nove mber 15. vasárnap

A klotildligeti karitász csoport szeretettel várja az egyházközség híveit 22-én
vasárnap, 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 vásár napjának
reggelén, egy tányér sütemény vagy
pogácsa fölajánlását is örömmel fogadjuk. A vásár bevételét a rászorultak
karácsonyi megajándékozására fordítjuk.

9 óra
11 óra
20 óra

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

2015. nove mber 8.

Bizalommal Isten felé

A

mai embernek sokféle hiányérzete van. Valamiképpen
mindezeknek az alapja a bizalom hiánya. Fiatal koromban egy ismerőshöz – igaz, a kapu hátul a kertben
volt – bármikor nyugodtan bemehettem.
Nyitva volt a kertkapu, és a kis ablakon
benyúlva az ajtó is nyitható volt. De
sok emeletes ház utcai kapuja sem volt
napközben zárva. Tudom, megváltozott
a világ, sok okunk van a bezárkózásra.
És hányszor halljuk, este, a sötétben
nem merek kimenni, mert félek, hogy
bajom lesz.
Vajon túl tudok-e lépni ezeken a félelmeimen? Vajon merek-e a mai világban bizalommal lenni a másik ember
felé?

A szegény asszony, aki két fillért dob a
perselybe, ezzel egész megélhetését
dobja be, bizalommal van Isten iránt.
Gondoljuk végig életünket! Hány olyan
alkalom volt, hogy bizalommal voltunk
valaki felé, léptünk egy merésznek
tűnőt, és busásan megkaptuk jutalmunkat? Hányszor volt, hogy legyőztük
félelmünket, és megérte, megtapasztaltuk az örömet, Isten örömét.
Kérjük Istentől a bizalom ajándékát!
Kérjük, erősítse meg szeretetünket, és
szeretetünk által bizalmunkat! Csak ez
a bizalom vezethet a megújuláshoz,
csak ez a bizalom vezethet oda, hogy
közösségünknek, egész népünknek
szolgálatára lehessünk.
forrás: Virtuális Plébánia

Az MKPK közleménye
a szíriai keresztények megsegítéséről

Ezekben a hónapokban különösen
sokat gondolunk minden keresztény
hívőre és családjaikra, akik a szíriai
konfliktusban különösen érintettek,
vagy a háború áldozatai lettek, amely
azzal a kockázattal jár, hogy a keresz-

ténység közel kétezer éves jelenléte
megszűnik ebben a térségben.
Ezért a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia úgy döntött, hogy az otthon maradottak ínségét enyhítve tízmillió forint segélyt küld számukra.

„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

Prohászka Imaszövetség
Prohászka Imaszövetség Kedves Tagjai!
Krisztusban Ke dves Testvéreim!
November elején a halottainkra és a közül a következőket:
szentekre emlékezünk, ez nekünk, az
imaszövetség tagjainak egyben felhívás • Hálaadás az első magyar
is, hogy számot vessünk eddigi éle- szentcsalád közbenjárását kérve
tünkkel és a szentek példáján felbuz- november 13. 17 órakor az egyházmedulva mérlegeljük, hogy miben kell gye papságával a Székesegyházban
még változtatnunk. Ebben segít nekünk szentmisét tartok, amin az egyházmeProhászka püspök lelkesítő példája, aki gye plébániáinak egy-egy családja is
az életszentségre való törekvést tartotta részt vesz. Jöjjünk minél többen,
az ember legfőbb céljának. E hónapban adjunk hálát és imádkozzunk családjaemlékezünk az első magyar szent csa- inkért az első magyar szentcsalád közládra is, szeretettel hívom és várom a benjárását is kérve.
családokat november 13-án 17 órára a • A székesegyház felszentelési évforszékesegyházba, hogy hálát adjunk és dulója
imádkozzunk családjainkért, a magyar november 25.
családokért.
A székesegyház felszentelésének évfordulóján tartok ünnepi szentmisét. A
Kérem, fogadják szeretettel Prohászka szentmise keretében kerül sor az újonOttokár püspök gondolatait:
nan végzett világi lelkipásztori kisegí„A hegyek keletkezésében is megtalálom a
tők számára a püspöki megbízólevél
átadására. A képzés befejezése után
hasonlatosságot. A szentek azért magasak,
ünnepélyes ígéretet tesznek arra, hogy
mert mélyek. Mély erık emelik ki a hegyeket is.
a plébános irányítása mellett, annak
Tőz és a tenger mélye az ı bölcsıjük.
munkatársaként lelkiismeretesen végA szentek lelkét is a magány, az önmagába
zik a rájuk bízott lelkipásztori feladatotérés, az odaadás és lelkesülés vájja mélyre, és
kat.
a tőz dolgozik bennük, mely magával sodor
• Adventi Udvar a püspökségen
néha fél világot. Assisi Szent Ferenc, Szent
november 28-december 22.
Domonkos, Szent Klára a középkori vallásos
Ebben az évben is megnyílik a püspöki
lelkesedésnek útjelzıi. Mily nagy ereje volt
Palota kertjében a hagyományos „AdSzent Margit példájának; az ı mőve, hogy
venti udvar”. A Püspökség továbbra is
hazánk akkor a vallásos ihletnek malasztjában
szeretne mindenki számára a világtól
egy sorban haladt a kereszténység más hő
eltérő csendes, békés, imádságos légországaival. Ne féljünk hát a mélységtıl, az
kört teremteni. A látogatás során igéönmagába téréstıl, «evezz ki a mélyre»; lelked
nyes kézműves tárgyakat lehet vásáa mélység; ha az sekély, akkor neked az Isten
rolni ajándékba és jótékonysági céllal.
sem mély.”
(Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Szeretettel várom imaszövetségünk
Evangéliumról II.)
tagjait egyházmegyénk minden programjára!
Figyelmükbe és imáikba ajánlom az Dicsértessék a Jézus Krisztus!
egyházmegye
közelgő programjai
Spányi Antal megyéspüspök
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Életünk
Plébániai közösségünk anyagi fenntartása (II 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. A
múlt héten az egyházi adóval kapcsolatban adtam tájékoztatást, most a
plébánia életét meghatározó másik
anyagi forrás a perselypénz kerül
részletezésre.
A perselypénz:
A perselypénz az egyházi adón túli
hozzájárulás, mely általában a templom
fenntartását, javítását, egyéb liturgikus
kiadásait szolgálja. Évente több alkalommal országos gyűjtések is vannak,
melyeknek összegét továbbutaljuk az
Egyházmegye pénztárába. A perselygyűjtés is nagyon fontos adakozási
forma, amely a liturgiában kifejezi a
szentmise felajánlási részéhez való
hozzájárulásunkat (régen a szegényeknek szánt élelmiszert, ruhákat stb.

vittek ilyenkor az oltárhoz), továbbá
fontos nevelési eszköz, hiszen ott lehetősége van a gyerekeknek és a jövedelemmel nem rendelkezőknek is kifejezni szeretetüket és önzetlenségüket.
Mint az egyházi adó esetében, itt is
fontos, hogy jövedelmi lehetőségeinkkel összhangban tudatosan adakozzunk
és ne csak formai gesztusból. Előre
gondoljunk arra, hogy mennyit tudunk,
ill. szeretnénk a perselyben elhelyezni!
Előfordulhat bárkivel, hogy nincs nála
pénz, ilyenkor természetesen van arra
lehetőség, hogy a következő alkalommal kipótoljuk. Igazi belső nevelő
eszköz lehet, ha a hét közben tudatosan
lemondunk valamiről és annak az értékét a perselybe tesszük, mint egy
közösségi felajánlás.
Anyagiakról beszélni általában nehéz
és kellemetlen téma. Mégis életünk
része, hogy ezzel is megbirkózzunk, s
időnként felülvizsgáljuk szokásainkat.
Tudatos adakozóknak kell lennünk,
hiszen az Egyházunk és a közösségünk
életének óhatatlanul anyagi vonatkozásai is vannak, melyeket nekünk,
magunknak kell előteremtenünk.
Ramocsai Pál pénztáros

Az előző részben a plébánia számlaszáma tévesen jelent meg. A helyes
számlaszám: CIB Bank 11101404-75011277-36000001; közlemény: egyházi
adó; számla tulajdonos: Klotildliget Plébánia
Szeretettel
hívunk
mindenkit a
Református Egyházzal közösen rendezett “Migráció és Iszlám” című
estünkre november 16-án 19 órakor.

Meghívott előadónk: Tüske László
tanár úr. Az előadást követő beszélgetést Jánositz Balázs moderálja.
Helyszín: Piliscsaba, Klarissza ház
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