Miserend

A mai perselygyűjtéssel katolikus iskoláinkat támogatjuk.
Klotildliget:
Február 27-én 17:30-kor keresztutat
imádkozunk.
Február 28-án (szombaton) az esti
szentmisét követő 20 percben zsolozsma-imádságra várjuk testvéreinket.
Mácius 1-jén a 9 órai szentmisén
vendégünk lesz és közreműködik a
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi
Vegyes Kar. Vezényel: Neubrandt
Ferenc és Neubrandt Ferencné.
A bérmálás szentségének kiszolgáltatása a piliscsabai plébániákon legközelebb ez év október 25-én lesz. A
Püspöki konferencia eligazítása alapján,
a 14 éves korúak, és a náluk idősebbek
bérmálkozhatnak, akik elsőáldozásuk
óta legalább két év rendszeres hitoktatásban részesültek. Szeretettel hívjuk a
bérmálás szentségének fölvételére
minden fiatal és felnőtt testvérünket is,
akik már voltak elsőáldozók. A bérmálásra történő fölkészülési alkalmakat
terveink szerint korosztályoknak megfelelő csoportokban, a március és október hónapok hétvégéin tartjuk. Jelentkezni személyesen, telefonon, vagy emailben a plébánosnál lehet. A
jelentkezéseket jövő vasárnapig kérjük
megtenni. Jelentkezési lap és tájékoztató a bejáratnál található.

február 22. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Ter 9,8-15; 1Pét 3,18-22;
Mk 1,12-15
február 24. kedd
18 óra
február 26. csütörtök
18 óra
február 28. szombat
18 óra
március 1. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18;
Róm 8,31b-34;
Mk 9,2-10
Pilisjászfalu:
március 1. vasárnap
Piliscsaba:
február 22. vasárnap
ünnepi szentmise
február 23. hétfő
február 27. péntek
február 28. szombat
március 1. vasárnap
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
A mai evangélium kapcsán imádkozzunk azért,
hogy a korunkban bennünket érintő kísértéseket fölismerjük,
és ezekkel megküzdve tudjunk növekedni a szeretetben!
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17 óra

11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
11 óra

XI. évf. 8. szám

2015. február 22.

Ferenc pápa nagyböjti üzenete II.
folytatás a 7. számból

Mi is részesedünk a szentek érdemeiben és örömében, és ők is részesednek
a mi küzdelmünkben, a béke és
kiengesztelődés iránti vágyunkban. A
feltámadt Krisztus győzelméből fakadó
örömük nekünk erőforrás lehet ahhoz,
hogy legyőzzük a közömbösség és a
keményszívűség sokféle formáját.
Másrészről, minden keresztény közösség arra hivatott, hogy átlépje azt a
küszöböt, amely az őt körülvevő
társadalommal, szegényekkel, távollevőkkel
összeköti.
Az egyház
természeténél fogva missziós és nem
befelé forduló, hanem minden emberhez szóló küldetése van.
Ez a küldetés türelmes tanúságtételt
jelent Arról, aki az Atyához akarja
vinni a teljes valóságot és minden
embert. A küldetés abban áll, hogy a
szeretet nem hallgathat. Az egyház
követi Jézus Krisztust azon az úton,
amely minden emberhez elvezeti a föld
legvégső határáig (vö. ApCsel 1,8). Így
felebarátunkban azt a testvért láthatjuk,
akiért Krisztus meghalt és feltámadt.
Mindazt, amit kaptunk, értük is kaptuk.

És ugyanúgy, amivel ezek a testvérek
rendelkeznek, ajándék az egyháznak és
az egész emberiségnek.
Kedves Testvéreim! Mennyire szeretném, hogy mindazok a helyek, ahol az
egyház
valamilyen
formában
megnyilvánul – különösképpen plébániáink és közösségeink –, az irgalom
szigeteivé váljanak a közömbösség
tengerében!
3. „Erősítsétek meg szíveteket” [Jak
5,8] – az egyes hívő ember
Egyénileg is érint minket a közöny
kísértése. Telis-tele vagyunk felkavaró
hírekkel és képekkel, amelyek emberek
szenvedését tárják elénk, ugyanakkor
tejesen tehetetlennek érezzük magunkat,
hogy segítsünk nekik. Mit tegyünk,
hogy az ijedtség és a tehetetlenség
spirálja ne nyeljen el minket?
Mindenekelőtt imádkozhatunk a földi
és mennyei egyház közösségében. Ne
becsüljük le az olyan sok ember imájának erejét! Szeretném, hogy a 24 óra az
Úrért elnevezésű kezdeményezést az
egész
egyházban,
egyházmegyei
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szinten is megtartsák március 13-án és
14-én: ez az alkalom éppen az imádság
szükségességét hivatott kifejezni.
Másodsorban, segíthetünk a szeretet
különféle megnyilvánulásaival, a hozzánk közel vagy tőlünk távol lévő
embereknek az egyház számos karitatív
szervezetének köszönhetően. A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy kimutassuk érdeklődésünket a másik iránt, akár
egy kicsi, de konkrét jellel, mely
egyben kifejezi a közös emberségben
való részesedésünket.
Harmadsorban pedig, a másik szenvedése a megtérésre hív, mert a testvér
szükséglete életem törékenységére
emlékeztet, illetve az Istentől és a
testvérektől való függőségemre. Ha
alázattal kérjük Isten kegyelmét, és
elfogadjuk lehetőségeink korlátait,
akkor bízni fogunk azokban a végtelen
lehetőségekben, amelyeket Isten szeretete tartogat számunkra. És ellen
tudunk majd állni az ördögi kísértésnek,
mely el akarja hitetni velünk, hogy
egyedül meg tudjuk váltani magunkat
és a világot.
Azért, hogy legyőzzük a közömbösséget és a mindenhatóságra való
igényeinket, azt szeretném kérni
mindenkitől, hogy ezt a nagyböjtöt
„szívünk képzésének” útjaként éljük
meg, ahogy XVI. Benedek mondta (vö.

Deus caritas est enciklika, 31).

Az irgalmas
szív nem jelent gyenge szívet. Aki
irgalmas akar lenni, annak erős, megingathatatlan szívre van szüksége, mely
bezárja kapuit a kísértő előtt, de nyitott
Isten felé. Az ilyen szív hagyja, hogy
átjárja a Lélek és vigye a szeretet útjain,
melyek a testvéreinkhez vezetnek.
Alapjában véve szegény szív ez, vagyis
ismeri saját szegénységét, és a másik
emberért éli életét.
Ezért, kedves testvéreim, szeretném
veletek kérni Krisztust ebben a nagyböjtben: „Fac cor nostrum secundum
cor tuum” – „Alakítsd szívünket a te
szent Szíved szerint!” (könyörgés a
Jézus Szíve litániából). Akkor erős és
irgalmas szívünk lesz, éber és nagylelkű, amely nem hagyja, hogy
bezárkózzon, és nem esik bele a
közömbösség globalizációjának szédületébe.
Ezzel a jókívánsággal biztosítok
mindenkit imáimról, hogy minden hívő,
minden egyházi közösség gyümölcsözően járja végig a nagyböjti utat, és
kérlek titeket, imádkozzatok értem. Az
Úr áldjon meg és a Szűzanya őrizzen
meg Benneteket.
Vatikán, 2014. október 4.
Assisi Szent Ferenc ünnepén
Ferenc pápa

Az elmúlt évre vonatkozó adóbevallás során,
az első 1% fölajánlását változatlanul kéri a
Magyar Katolikus Egyház, melynek technikai
száma 0011. A plakát a faliújságon
megtekinthető. Kérjük testvéreinket, hogy a
második 1% fölajánlását keresztény értékeket
szolgáló alapítványok vagy intézmények
javára tegyék meg.
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Miről mondhatsz le a nagyböjtben?
1. A főétkezések közötti nassolgatásról.
2. Az Angry Birds-ről.
3. A Farmville-ről.
4. Az Instagram-filterekről.
5. Arról, hogy beleszólsz a vezetésbe,
amikor a hátsó ülésen ülsz.
6. Ha gyakran dühöngsz vezetés közben, ne vezess.
7. A vezetés közben való sms-ezésről.
8. A füllentésekről.
9. Arról, hogy sms-t írsz, ahelyett
hogy személyesen beszélnél az érzéseidről.
10. Arról, hogy nem hívod el a barátaidat misére, mert félsz a véleményüktől.
11. Arról, hogy fintorogsz, amikor a
szüleid beszélnek hozzád.
12. Arról, hogy más életére, kapcsolatára, tulajdonára irigykedsz.
13. A panaszkodásról.
14. Arról, hogy csak akkor szólj Jézushoz, amikor szükséged van valamire.
15. Arról, hogy csak akkor szólj Jézushoz, amikor kedved van hozzá.
16. Az önteltségről. Mindennap imádkozd el az alázatosság litániáját.
17. Az önzésről. Mindennap ajándékozz oda valamit, az idődet, a pénzedet,
vagy bármely tulajdonodat.
18. A mohóságról. Csak a legszükségesebbekre költs a nagyböjtben: élelmiszerre, közlekedésre, gyógyszerre stb.
19. Ha „érzelmi evő” vagy, vezess
naplót az étkezéseidről és az érzéseidről, és keresd meg a háttérben a
mozgatórugókat.
20. A lustaságról. Kapcsold ki a tévét,
menj el sétálni mindennap, és imádkozd a rózsafüzért.

21. A pletykálásról. Írj minden napra
egy buzdító üzenetet magadnak.
22. Arról, hogy Isten nevét a szádra
vedd az imádságon kívül. Tanuld meg
Pál efezusiakhoz írt leveléből a 4,29-es
szakaszt, ismételd el óránként egyszer:
„Semmiféle bomlasztó beszéd ne
hagyja el a szátokat, hanem csak akkor
szóljatok, ha az jó a szükséges építésre,
hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.”
23. Arról, hogy mogorván nézel az
ismeretlen járókelőkre.
24. Arról, hogy nem kérsz bocsánatot,
amikor pedig kellene, mert nem tudod
beismerni, hogy nincs igazad.
25. Arról, hogy nem mész el gyónni,
mert félsz tőle.
26. Ha ötleted sincs, milyen bűneid
vannak, tarts lelkiismeret-vizsgálatot
minden este.
27. Arról, hogy nem olvasol a szentek
életéről, mert az biztos unalmas.
28. Arról, hogy égve felejted a lámpákat.
29. Arról, hogy véka alá rejted a lámpádat (vö. Mk 4,21).
30. Arról, hogy kínosnak érzed, ha lelki
segítséget kell kérned, hogy boldog,
teljes életet tudj élni.
31. Arról, hogy úgy teszel, mintha ne m
lenne időd imádkozni.
32. Arról, hogy nem vagy hajlandó
felismerni Istent a felebarátodban. Akár
a legidegesítőbb felebarátodban is.
33. Ha nem tudsz bízni Istenben, mindennap imádkozd el az isteni irgalmasság rózsafüzérét.
Magyar Kurír nyomán
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