Miserend
Február 9-én 18 órakor kezdődik a
klotildligeti képviselő-testület gyűlése
a plébánián.
Február 10-én kedden 17 órakor a
Paduai Szt. Antal iskola tájékoztatást
tart a jövő tanévben első osztályt kezdő
óvodások szülei számára, majd másnap,
11-én szerdán délelőtt 7:40-től nyílt
nap lesz az iskola első osztályaiban.
A plakát a faliújságon megtekinthető.
Február 13-án 20 órakor taizéi imaest
lesz az Egyházközségi nővérek kápolnájában.
Február 14-én az esti szentmisét
követő 20 percben zsolozsma-imádságra várjuk testvéreinket.
Február 15-én fél 9 órakor a regnumi
ifjúság havi szentmiséjét tartjuk a
csabai templomban, amelyre a mi
fiataljainkat is szeretettel várják.
VÁLTOZÁS! Kedves Testvérek! Idén
a Közösségek Napját – a naptárban
megjelenttől eltérően – május 2-án,
szombaton
rendezzük!
Közösség
Munkacsoport

Klotildliget:
február 8. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Jób 7,1-4.6-7;
1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
február 10. kedd
18 óra
február 12. csütörtök
18 óra
február 14. szombat
18 óra
február 15. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Lev 13,1-2.45-46;
1Kor 10,31 - 11,1;
Mk 1,40-45
Pilisjászfalu:
február 15. vasárnap
Piliscsaba:
február 8. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
február 9. hétfő
február 13. péntek
február 14. szombat
február 15. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Szent
Imádkozzunk,
Valentin püspök
hogy ünnepe
Ukrajnában
kapcsán
helyreálljon
imádkozzunka ajózan
házasságra
belátáson
készülő
és a kiengesztelődésen
fiatalokért, és a házaspárokért.
alapuló béke!
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17 óra

9 óra
11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
8:30
11 óra
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Az evangélium nem a jólét teológiája
Az egyháznak mindig szegénységben kell
hirdetnie az evangéliumot – ez volt az alapgondolata Ferenc pápa szentbeszédének,
amelyet február 5-én reggel mondott a Szent
Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.
A Szentatya hangsúlyozta: aki azt hirdeti, hogy
az egyháznak mindig szegénységben kell
hirdetnie az evangéliumot, annak elsıdleges
célja a szegények nyomorúságának enyhítése
kell, hogy legyen, nem feledve, hogy ez a
szolgálat a Szentlélek mőve, nem pedig az
emberi erıké.

Meggyógyítani. Fölemelni. Megszabadítani. Kiűzni a gonoszt. És aztán józanul beismerni: csak egy egyszerű
munkás voltam Isten Országában. Ez
az, amit tennie kell és mondania kell
magáról Krisztus szolgálójának, amikor
elmegy, hogy gyógyírt vigyen az
egyház „tábori kórházaiban” várakozó
sok sebre – mondta Ferenc pápa
homíliájában, visszatérve e számára
kedves témára. Szentbeszédében a pápa
a napi evangéliumra reflektált, amelyben Jézus magával hívja a tanítványokat, hogy tanítsanak a környéken,
gyógyítsák a betegeket, és űzzék ki a
tisztátalan lelkeket.

Figyeljük meg, hogyan küldi el tanítványait a nép közé Jézus: „Meghagyta
nekik, hogy az útra vándorboton kívül
semmit ne vigyenek; se táskát, se
kenyeret, se pénzt az övükben” [Mk 6,8].
Semmi fényűzés, mivel az evangéliumot szegényen kell hirdetni, az nem a
jólét teológiája – hangsúlyozta a Szentatya. – Az evangélium csak és
kizárólag a JÓHÍR, az elnyomottak felszabadításának az örömhíre.
Ez az egyház küldetése: az egyházé,
amelyik gyógyít, ápol. Olykor úgy
beszéltem az egyházról, mint egy tábori
kórházról – emlékeztetett Ferenc
pápa. – Milyen sok a sérült, mennyi
sebesült van! Mennyi embernek van
szüksége arra, hogy begyógyítsák
sebeit! Ez az egyház küldetése: begyógyítani a szív sebeit, kinyitni az ajtókat,
megszabadítani, és elmondani, hogy
Isten jó, hogy Isten mindent megbocsát,
hogy Isten atya, hogy Isten gyöngéd,
hogy Isten mindig vár minket…
Ha eltérünk ennek az üzenetnek a
lényegétől, fennáll a veszély, hogy
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meghamisítjuk az egyház küldetését –
figyelmeztetett a pápa. – Ekkor ugyanis
a nyomorúság különböző fajtáinak
enyhítésére tett erőfeszítés mellett
elsikkad az egyedüli dolog, ami számít:
elvinni Krisztust a szegényeknek, a

vakoknak, a bebörtönzötteknek.
Igaz, nekünk segítenünk kell, és ebben
a szervezetek támogatnak minket: ez
rendben van, mivel az Úr megadja
hozzá az adományokat. De amikor
elfeledkezünk erről a küldetésről,
elfeledkezünk a szegénységről, elfeledkezünk az apostoli buzgóságról, és
ezekbe az eszközökbe helyezzük bizalmunkat, akkor az egyház szép lassan
átcsúszik egy nem kormányzati szervbe,
és egy szép szervezetté válik: hathatós
lesz, de nem evangéliumi, mivel hiányzik belőle az a lélek, az a szegénység,
az a gyógyító erő – mutatott rá a

Szentatya.
A tanítványok boldogan térnek vissza
küldetésükből, és Jézus elviszi őket
magával
egy
kicsit
pihenni.
Mindazonáltal nem mondja nekik: „De
hát ti már nagyok vagytok, a legköze-

lebbi alkalommal jobban szervezzétek
a dolgokat…” Csak azt mondja:
„Miután elvégeztétek, amit tennetek
kellett,
mondjátok
magatoknak:
»Haszontalan szolgák vagyunk«”. Ez
az apostol. És mi lehetne szebb dicséret
egy apostol számára? Isten Országának
munkása, dolgozója volt. Ez a legnagyobb dicséret, mert Jézus igehirdetésének útján jár: elmegy gyógyítani,
hirdetni ezt az örömhírt, ezt a kegyelmi
évet. Azért, hogy a nép újra rátaláljon
az Atyára, hogy békét teremtsen az
emberek szívében – zárta reggeli
homíliáját a pápa február 5-én.
forrás: Magyar Kurír
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Népszavazás Szlovákiában a házasság védelmében
Február 7-én nyilváníthatnak véleményt a Szlovákiában élők arról, hogy
egyetértenek-e azzal, hogy házasság
csak férfi és nő között jöhet létre, hogy
azonos nemű párok ne fogadhassanak
örökbe gyermeket, valamint, hogy az
oktatási intézmények ne követelhessék
meg a gyermekek részvételét azokon az
órákon, amelyeken a szexuális viselkedés, illetve az eutanázia a téma. Három
IGEN-nel nemcsak saját országuk, de
Európa jövőjén is változtathatnak.
Ferenc pápa újra arra biztatta a szlovák
állampolgárokat, hogy védjék meg a
családot, a társadalom életet adó alapegységét. A Szentatya üzenete a pápai
audiencián hangzott el. Erről a Szlovákia Püspökök Konferenciájának Sajtóhivatala tájékoztatott.
„Üdvözlöm a szlovák zarándokokat,
általuk szeretném kifejezni, hogy támogatom az egyházat Szlovákiában,

biztatok mindenkit, hogy folytassa a
harcot a család, a társadalom életet adó
alapegységének a védelméért” –
mondta az egyházfő az audiencia során.
A Szentatya a család védelméről szóló
népszavazással kapcsolatban január 22én a Szent Márta-ház kápolnájában
tartott reggeli mise során is szólt a
szlovákiai polgárokhoz, a misén
ugyanis szlovák fiatalok is részt vettek.
Ferenc pápa értékelte azt a figyelmet,
amelyet Szlovákiában a család értékének védelmére fordítanak. Egyúttal a
szlovákokat arra biztatta, legyenek
elszántak.
Ferenc pápa ismeri a homoszexuális
lobbi programját, ezért is tarthatja
fontosnak, hogy az emberek tudatosan
formáljanak véleményt, tudatosan
álljanak ki a házasság és a család értékei mellett.

Szeretettel ajánljuk minden közösségi
tag figyelmébe, hogy a novemberben
elfogadott HÁZIRENDET a plébánia
főbb
termeiben
kifüggesztettük.
Amennyiben a plébánia épületét
igénybe vesszük, ezek a keretek vonatkoznak ránk, kérjük, olvassátok el és
figyeljetek rá. A házirendet a honlapon
is megtaláljátok. Köszönjük, hogy
együtt vigyázunk erre a közös térre!

TEAHÁZ ÚJRA! - Folytatjuk az
adventben kialakított hagyományt és
újra működik a Teaház, a vasárnapi 9es mise és a 11-es mise közötti
időszakban. Meleg teával, harapnivalóval várunk mindenkit, akinek kedve
van kicsit megpihenni, beszélgetni, és
találkozni a testvérekkel. Minden
teaháznak két házigazdája/asszonya
van, ha szívesen lennél Te az egyik a
következő vasárnapok valamelyikén,
jelentkezz
Udvarhelyi
Zsuzsinál:

forrás: Hirek.sk

udvarhelyi.zsuzsi@t-online.hu
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