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A SZERETET ÉS AZ EGYÜTTÉRZÉS ERŐSEBB A HALÁLNÁL!
Kedves testvéreim,
jó napot és szép ünnepet!
Mindenszentek ünnepén különösen is
élőnek érezzük a szentek közösségét,
a mi nagy családunkat, amelyhez az egyház minden tagja hozzátartozik, mi is,
akik még itt, a földön zarándokolunk, és
azok is, akik – mérhetetlenül többen –
már itt hagytak minket és a mennyben
vannak. Mindannyian egyek vagyunk,
ezt hívják a „szentek közösségének”,
vagyis az összes megkeresztelt ember
közösségének.
A szentek teljes és kizárólagos módon Istenhez tartoznak, az ő tulajdonát
képezik. És mit jelent Isten pecsétjét
hordozni saját életünkön és személyünkön? János apostol ad nekünk választ:
azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban
valóban Isten gyermekeivé váltunk
(vö. 1Jn 3,1–3). Tudatában vagyunk-e ennek a nagy ajándéknak? Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk! Emlékezünk-e
arra, hogy a keresztségben megkaptuk mennyei Atyánk „pecsétjét”, és az
ő gyermekeivé váltunk? Hogy egyszerűen fejezzük ki magunkat: a mi vezetéknevünk: „Istenéi”, mert hiszen Isten
gyermekei vagyunk. Ez életszentségre
szóló meghívásunk gyökere.
A szentek másik jellegzetessége az,
hogy olyan példaképek ők, akiket utá-

noznunk kell. Vigyázat: nemcsak a hivatalosan szentté avatottakat, hanem
az úgynevezett „szomszédunkban élő”
szenteket is, akik Isten kegyelmével
igyekeztek tettekre váltani az evangéliumot mindennapi életünkben. Mi is találkoztunk ilyen szentekkel; lehet, hogy
volt ilyen a családunkban, vagy a barátaink, ismerőseink között. Hálásnak
kell lennünk nekik, de főleg Istennek
kell hálásnak lennünk, aki nekünk adta,
mellénk állította őket, hogy élő és vonzó példaképei legyenek annak, hogyan
kell az Úr Jézushoz és evangéliumához
hűen élni és meghalni. Milyen sok derék embert ismertünk és ismerünk!
Ha utánozzuk szeretetet és irgalmasságot kifejező tetteiket, az olyan,
mintha örökkévalóvá tennénk jelenlétüket itt, a földön. Hiszen épp egyedül ezek az evangéliumi tettek állnak
ellen a halál pusztításának: egy gyengéd mozdulat, egy nagylelkű segítségnyújtás, a másik meghallgatására
szánt idő, egy látogatás, egy jó szó, egy
mosoly… Jelentéktelennek tetszhetnek
szemünkben ezek a tettek, Isten szemében azonban örök értékűek, mert
a szeretet és az együttérzés erősebb a
halálnál!
Békét és örömet kívánok mindenkinek
a szentek lelki társaságában!
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HIRDETÉSEK
Csütörtökön Mindenszenteket köszöntjük, ami parancsolt ünnep, ezért a
miserend a következőképpen alakul:
11 órakor a csabai templomban,
17 órakor Pilisjászfalun,
18 órakor a
 ligeti templomban lesznek
a szentmisék.
15 órakor a temetőben fogunk imádkozni halottainkért,
a 18 órás ligeti szentmise után pedig a
kriptában.
Ezen a napon teljes búcsú nyerhető.
A csütörtöki fogadóóra elmarad.
Pénteken Halottak napja lesz, ezen a
napon is nyerhető teljes búcsú. Szentmise, a pénteki napnak megfelelően,
17 órakor lesz a csabai templomban.
Pénteken, elsőpéntek lévén, 18-22 óráig a ligeti templomban csöndes szentségimádás és gyónási, beszélgetési lehetőség lesz. Ezen idő alatt a Szentségi
Kápolnában nem lesz szentségimádás.
A Szívügyet a hátsó padokról lehet
elvinni, ebben találhatóak a hirdetések
és mindig valami más lelki tartalom.
Reményeink szerint még idén elkészülnek a padok párnái. Addig, akik
fáznak, hozhatnak magukkal párnát a
padokra.

Imaszándékunk:

HALOTTAINKÉRT

MISEREND
KLOTILDLIGET
október 28. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Jer 31,7-9
Zsid 5,1-6
Mk 10,46-52
november 1. csütörtök
november 3. szombat
november 4. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
MTörv 6,2-6
Zsid 7,23-28
Mk 12,28b-34

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

PILISJÁSZFALU
október 28. vasárnap
november 1. csütörtök
november 4. vasárnap

17 óra
17 óra
17 óra

PILISCSABA
október 28. vasárnap
ünnepi mise
november 1. csütörtök
november 2. péntek
november 3. szombat
november 4. vasárnap
ünnepi mise

11 óra
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

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