Miserend
Október 31-én a fogadóóra és a 17
órás csabai szentmise elmarad.
November 1-jén Mindenszenteket
köszöntjük, ami parancsolt ünnep. A
temetőben 15 órakor fogunk imádkozni
halottainkért, a 18 órás szentmise után
pedig a kriptában. Ezen a napon teljes
búcsú nyerhető.
November 2-án Halottak napja lesz.
Ezen a napon is nyerhető teljes búcsú.
November 3-án, első csütörtök lévén,
a pilisjászfalusi kápolnában 21 órától
szentségimádást tartunk.
November 4-én 9:45-kor a Farkasréti
temetőben lesz Kovács Márton temetése. Imádkozzunk érte, családjáért,
közösségünkért.
November 4-én első péntek lesz. A
nagytemplomi 17 órás szentmise előtt
16:30-tól gyóntatás lesz. A ligeti templomban nem lesz szentmise, helyette az
Egyházközségi nővérek kápolnájában
18 órás szentmisén és gyónási lehetőségen lehet részt venni.
November 12-én, szombaton 9 órától a
ligeti plébánián kert és plébániatakarítás majd közös ebéd lesz. Mindenkit
szeretettel várunk.

Klotildliget:
október 30. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Bölcs 11,22-12,2
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november 5. szombat
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november 1. Mindenszentek
november 6. vasárnap
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ünnepi szentmise
október 31. hétfő
november 1. Mindenszentek
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november 6. vasárnap
ünnepi szentmise

Heti imaszándékunk:
az egységért és lelki gyógyulásokért.
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Isten ma is sír
a természeti katasztrófák és a háborúk láttán

A

mai (az
október
27-i)
evangéliumi szakaszban [Lk
13,31–35] Szent Lukács arról ír,
hogy ellenségei nem akadályozhatják
meg Jézust küldetése teljesítésében.
Jézus rókának nevezi Heródest, mert
néhány farizeustól megtudta, hogy meg
akarta ölni őt. Elmondja, mi fog
történni: készül a halálra. Aztán a
bezárkózott Jeruzsálemhez fordul, aki
megöli a hozzá küldött prófétákat.
Utána viszont hangnemet vált, és
gyengéden kezd beszélni, Isten
gyöngédségéről szól. Jézus népét nézi,
Jeruzsálem városát. És sír Jeruzsálem
fölött. Az Atyaisten az, aki sír Jézus
személyében:
„Hányszor
akartam
egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a
tyúk a szárnya alá gyűjti csibéit, de te
nem akartad.” Valaki azt mondta, hogy
Isten azért lett emberré, hogy sírhasson,
hogy sírjon azért, amit gyermekei tettek.
A Lázár sírja előtti sírás a barát könnye.
Ez az Atya sírása – hangsúlyozta a
Szentatya.
Majd a tékozló fiú apjáról beszélt,
akitől a fia kikéri örökségét, és elmegy.

Emlékeztetett: ez az apa nem ment oda
a szomszédaihoz, mondván: „Nézd,
nézd csak, mi történt velem. Mit tett
velem ez a szerencsétlen gyerek!
Megátkozom ezt a fiamat…”
Nem ezt tette ez az apa. Biztos vagyok
benne, hogy talán elment sírni egyedül
a szobájába – mondta a pápa. – És
hogy miért mondom mindezt? Azért,
mert bár az evangélium nem mondja
ezt, de arról beszél, hogy amikor a fiú
visszatért, messziről meglátta őt az apja.
Ez azt jelenti, hogy az apa folyton
fölment a teraszra, hogy nézze, hátha
hazajött a fia. Az az apa pedig, aki így
tesz, a sírásban él, várva fia visszatértét.
Ez az Atyaisten sírása. És ezzel a sírással az Atya újrateremti Fiában az egész
teremtett világot.
A Szentatya ezután arról a pillanatról
beszélt, amikor Jézus a kereszttel megy
a kálváriára, és a síró ájtatos
asszonyoknak azt mondja, ne sírjanak
őérte, hanem sírjanak a gyermekeikért.
Tehát Isten az apa és az anya sírásával
sír ma is. A természeti katasztrófák
láttán; a háborúk láttán, melyeket azért

„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője
Megjelenik: minden vasárnap
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
Internet: www.piliscsabatemplom.hu

Plébános: Szilágyi Szabolcs
 (30) 611-1296
px.sacerdos@gmail.com

e-mail: klotildliget@freemail.hu

csinálnak, hogy imádják a pénzistent; a
sok ártatlan ember láttán, akik a bombák alatt lelik halálukat, melyeket a
pénzisten imádói dobnak le. Mindezek
láttán az Atya ma is sír, és azt mondja
nekünk: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, gyermekeim, mit tesztek?” Ezt mondja a
szegény áldozatoknak és a fegyverkereskedőknek és mindazoknak, akik
eladják az emberek életét. Jót tesz

nekünk, ha arra gondolunk, hogy Isten
azért lett emberré, hogy sírhasson, és
jót tesz nekünk, ha a ma síró Atyára
gondolunk: aki sír ezért az emberiségért, mely még mindig nem érti azt a
békét, amelyet ő kínál nekünk: a szeretet békéjét – zárta csütörtök reggeli
homíliáját Ferenc pápa.
forrás: Vatikáni Rádió

fiókban történő befizetés a fenti adatok
alapján.
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!
Tudatos adakozóknak kell lennünk,
hiszen az Egyházunk és a közösségünk
életének óhatatlanul anyagi vonatkozásai is vannak, melyeket nekünk,
magunknak kell előteremtenünk.
Köszönettel:
Szabolcs atya
és a Képviselő Testület

Egyházi adó
Az elmúlt hétvégén Szabolcs atya kérte,
hirdette, hogy rendezzük az egyházi
adó kötelezettségünket, mert időarányosan idén még nagyon kevés adó
érkezett be. Ne hagyjuk a befizetést az
év utolsó napjaira, amikor amúgy is
rengeteg a kiadás!
A következőkben az egyházi adóval
kapcsolatban szeretnénk adni rövid
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, hogy a hívők
önkéntes hozzájárulás útján vegyenek
részt ezen szükségletek fedezésében.
Az általános irányelv, hogy a fizetendő
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adó 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 nettó) kereset esetén, az
összeg évi 10-20 ezer forint között van.
Az egyházi adó fizethető:
- a plébánián a szentmisék után a
sekrestyében,
- az egyházi adószedőknél, akik házhoz mennek,
- átutalással, vagy személyesen a
CIB bankban.
Számlatulajdonos:
Klotildliget
Plébánia
Számlaszám:
11101404-7501127736000001(CIB Bank)
Közlemény: egyházi adó
Mivel az adószedés a település teljes
területén ma már nem biztosítható
személyesen, arra kérjük a híveket,
hogy az egyházi adót lehetőleg a plébánián fizessék be, vagy átutalással
teljesítsék. Javasolt még a CIB bank

November 1-jén 15 órakor fogunk a Temetőben imádkozni halottainkért

November 20-án a ligeti Karitász
csoport Erzsébet napi vásárt tart.
Kérjük a kedves Testvéreket, hogy
járuljanak hozzá jó állapotban lévő
dísztárgyakkal, háztartási eszközökkel,
játékokkal, könyvekkel a vásárhoz,
melynek
bevételéből
tudjuk
Karácsonykor megajándékozni az
időseket és támogatni a rászorulókat.

Október 30-tól Pilisjászfalun a téli
időszámítás szerint 17 órától lesznek
vasárnaponként a szentmisék.
Szeretettel
felhívjuk
mindazok
figyelmét, hogy aki idén még nem
rendezte az egyházi hozzájárulását, az
év végéig ennek igyekezzen eleget
tenni.
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