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SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÉLESHALMON
(Folytatás az előző számból.)
A madárnak (...) szárnya van, és szabadsága,
az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.
(Tamási Áron)
Idén Szent István nap előtt meghívót
kaptam Kéleshalomra, hogy vegyek
részt augusztus 19-én az ottani templom építésének 80 éves évfordulóján,
a templom torony felújításának átadásán, és természetesen a Szent István
napi búcsúi szentmisén, amit Ft. Dr.
Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek
végzett. A templom zsúfolásig megtelt.
Amikor bementem, már feltűnt, hogy
az oltáron egy ereklyetartó van, de
a meglepetés egészen a mise végéig
váratott magára. Akkor ugyanis Érsek
atya bejelentette, hogy most egy búcsúi áldást fog adni, de az ereklyével
a kezében, hogy így hódoljunk Szent
István király előtt. A plébános búcsúbeszédéből tudtam meg, hogy 1938-ban
a nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében épült a templom,
és az akkori tanya hívei összefogva
szereztek Szent István csontereklyét
az új templom számára. Az ereklye ma is
a Filiáé, csak megőrzésre van elhelyezve
a kalocsai Kincstárban. És akkor rájöttem a fejlődés nyitjára. A kéleshalmiak
nagyon büszkék arra, hogy nekik ilyen
értékes relikviájuk van, biztosak abban,

hogy sem a Király, sem a Nagyboldogas�szony ezt a települést nem fogja elhagyni.
Aktívan készülnek a 2020-as újabb nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.
A fejlődés útjaként felújították a régi
kultúrházukat és fényes ünnep keretében, e hónapban tartják a névadót,
mert Somoskövi Sándorról nevezték el
az épületet.
Az ünnepség befejeztével harsogva együtt
imádkozott a tanyaközpont összes híve:
„Ima Szent István királyhoz
Nemzetünk apostola és pártfogója,
Szent István király! Te őseinket a pogányság sötétségéből az igaz hit világosságára vezetted. Te népednek igazi atyja
és gyámolítója, igazán Isten szíve szerint
való királya voltál. Temérdek fáradozásod, kiállott küzdelmed és szerzett érdemeid miatt fiúi és alattvalói bizalommal
fordulunk hozzád és kérünk, ne vond
meg hathatós pártfogásodat magyar
népedtől. Járj közben Istennél, hogy hitben, szeretetben éljünk, hazánkért való
buzgólkodásod szép példáját kövessük,
hogy veled együtt áldhassuk az Urat.
Ámen.”
Szerző: Csíky Gábor

HIRDETÉSEK
Szerdán 17:30-kor a ligeti plébánián
újból indul a plébániai hittan, régieket
és újakat is szerettel várjuk, érdeklődni
Tóthné Müller Andreánál lehet
(06 30 431 2221).
Csütörtökön a ligeti 18 órás szentmise
17:30-kor kezdődik, és ez lesz egyben
a Szent László ovisok Veni Sanctéja is.
Pénteken az Egyházközségi Nővérek
kápolnájában a 18 órás szentmise után
éjfélig szentségimádást tartunk
a hivatásokért.
Szombaton a 18 órás ligeti szentmise
lesz a ferences világi rend Veni
Sanctéja.
Vasárnap 12 órakor a ligeti plébánia
kertjében tartjuk a cserkész toborzást.
Akik jövőre szeretnének házasodni,
kérem, már most jelezzék, hogy időben
egyeztethessük a részleteket, és megkezdhessük a jegyesoktatást.

MISEREND
KLOTILDLIGET

szeptember 16. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 50,5-9a
Jak 2,14-18
Mk 8,27-35
szeptember 20. csütörtök
szeptember 22. szombat
szeptember 23. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Bölcs 2,12.17-20
Jak 3,16-4,3
Mk 9,30-37

9 óra
11 óra
20 óra

17:30
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

PILISJÁSZFALU
szeptember 16. vasárnap 17 óra
szeptember 23. vasárnap 17 óra

PILISCSABA

Többetek megkeresésére egy új, fiatal
házasközösséget indítunk, az érdeklődők engem keressenek.

szeptember 16. vasárnap
regnumos mise
ünnepi mise
szeptember 21. péntek
szeptember 22. szombat
szeptember 23. vasárnap
ünnepi mise

A Szívügyet ezenúl hátulról lehet elvinni, és minden héten a listára is kiküldjük.

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS

Imaszándékunk:

AZ ÉVKEZDÉSÉRT

9:15
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

fogadóóra:
csütörtök
17:00–17:45
péntek
16:00–16:45
telefonszám:
06 30 611 1296
e-mail: px.sacerdos@gmail.com
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