Miserend
Február 6-án 21 órakor Pilisjászfalun
a kápolnában kápolnaszéket tartunk.
Péntekenként 20 órakor a klotildligeti
templomban közös rózsafüzér imádkozás van.
Február 11-én – a betegek világnapja
alkalmából – az egyes szentmisék után
egy közös imádság keretében a betegek
kenetének felvételére lesz lehetőség.
Február 24-én 14 és 19 óra között a
Ferences Házban lelkigyakorlatot tart
házaspárok számára Száraz László atya,
amelynek témája: „Önátadás a hétköznapokban”. A részletes program a
Szívügy listán megtalálható. A részvétel regisztrációhoz kötött (név és emailcím megadásával), amelyet legkésőbb
február 20-ig tegyetek meg Szabolcs
atyánál vagy Náray-Szabó Mártonnál.
Tavasz végén tartjuk az elsőáldozásokat, amire a jelentkezési
lapokat a hitoktatótól kapják meg majd
a gyermekek. A visszajuttatás határideje február 28. Az elsőáldozás feltétele a hittanórán való felkészülés és a
vasárnaponkénti szentmisére járás.
Ismét felhívták a figyelmünket arra,
hogyha Klotildligetre a szentmisére
érkezünk, akkor szabályosan parkoljunk. Kérnénk ennek a betartását.

Klotildliget:
február 4. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Jób 7,1-4.6-7
1Kor 9,16-19.22-23
Mk 1,29-39
február 8. csütörtök
február 10. szombat
február 11. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Lev 13,1-2.44-46 Zsolt 31
1Kor 10,31-11,1
Mk 1,40-45

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
február 4. vasárnap
február 11. vasárnap

17 óra
17 óra

Piliscsaba:
február 4. vasárnap
ünnepi szentmise
február 9. péntek
február 10. szombat
február 11. vasárnap
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:

betegeinkért
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra
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Imádság

M

ikor azt gondolta, hogy már
semminek sincs értelme, szíve
üres volt, s minden olyan
nagyon nehéz, ekkor történt valami.
Hétköznapi dolog, de mégis, abban a
pillanatban megváltozott a világ.
Felszállt a buszra, fáradt volt és a
keserűség, úgy érezte, tetőfokára hágott.
Üres helyet keresett, lehetőleg az ablak
mellett, hogy lehessen látni valamit az
utcából, s ne az emberek arcát kelljen
nézni. De ez a nap valamiért más volt.
Mintha nem egyedül lenne. Persze,
persze, a busz tele volt. Mégis, mintha
most fontos lenne valakinek, de
elhessegette a gondolatot. Ugyan, mik
is jutnak az eszébe? S egyszer csak érzi,
hogy valaki megsimogatja a kezét.
Kicsi kéz, ártatlan gyermekkéz. Felnézett. A nagypapája vállán alvó gyermek
felébredt. Kedves arcocskája egyáltalán
nem kámpicsorodott el, mint általában,
álmából felriadt gyermekeknél szokás.
Szétnézett, s szeme a szembeülőre
tévedt, s ekkor megsimogatta. Most,
hogy a másik észrevette, rámosolygott.

A simogatás, mintha Isten simogatása
lett volna, a mosoly, Isten mosolya. Ez
volt az első imádsága. Nagyon sokszor
imádkozunk, akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy még soha nem imádkoztunk
igazán. Mikor megrendülten állunk egy
virág előtt, mikor a napfelkelte szétoszlatja a sötétséget, olyan, mintha
bennünk is fényesség támadna egy
pillanatra, imádság.
Nikodémus sem gondolta, hogy imádkozik, mikor Jézussal éjnek idején
beszélgetésbe elegyedett. Péter anyósa
is beszélgetett az Úrral, aki őt meggyógyította, és a sok-sok beteg. Zakeus,
mikor a Mestert vendégül látta, mert ő
azt mondta: „Ma a te házadban kell
megszállnom!”, hosszasan imádkozott.
No nem úgy, ahogy most gondolnánk,
nem. Beszélgetett Jézussal. Igen, mindenki, aki beszélget Vele, imádkozik. S
beszélgetni lehet szóval, gesztusokkal,
tekintettel, sőt még a gondolat is
kommunikáció lehet azok között, akik
nagyon szeretik egymást.
folytatás a 2. oldal alján
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A jóság összeköt
A Magyar Katolikus Egyház az idei
évben is segíti az adózók tájékozódását az 1%-os kampány során.
Az idei évben is lehetőség van arra,
hogy a NAV készítse el az adózók
bevallását, ezért szeretnénk felhívni
figyelmét, hogy abban az esetben is
külön rendelkezhet személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásáról,
ha ezt a lehetőséget választotta.
Idén kiemelten fontos, hogy rendelkezzen adója egyházi 1%-áról. 2018tól a benyújtott nyilatkozata újabb
nyilatkozat beadásáig vagy ennek
visszavonásáig érvényes marad.
A személyi jövedelemadó 1+1%-áról a
17EGYSZA nevű nyomtatvány kitöltésével, illetve az eszja.nav.gov.hu oldalon rendelkezhet.
Amennyiben kapott az adóhatóságtól
levelet, amelyben felajánlják az adóbevallás elkészítését, ennek mellékleteként megkapta az EGYSZA nyomtatványt is. Ezt kell kitöltenie és az
adóhatósághoz eljuttatnia legkésőbb
május 22-ig.
Ügyfélkapuval nem rendelkező személyeknek is lehetősége van az online
felületen való rendelkezéshez. Ebben
az esetben az eszja.nav.gov.hu oldalon
válassza a regisztráció nélküli online
felület lehetőséget.

Amennyiben ön egyéni vállalkozó,
február 26-ig kell ezt megtennie.
A magánszemélyek részére a NAV az
eszja.nav.gov.hu oldalon március 15től teszi elérhetővé az előkészített adóbevallást, amelyet május 22-ig tud
elfogadni, illetve módosítani vagy újat
készíteni.
Az adóbevallás beadása mellett ne
felejtsen el nyilatkozni adója 1%-áról!
Felhívjuk figyelmét arra, hogy
amennyiben módosítás nélkül elfogadja a NAV által online felajánlott
adóbevallást, akkor se felejtsen el
rendelkezni az online felületen adója
1%-áról!
Ha már beadta adóbevallását, de még
nem rendelkezett az 1% felajánlásáról,
ezt a bevallástól függetlenül is megteheti a 17EGYSZA nyomtatvány
kitöltésével, illetve az online felületen,
legkésőbb május 22-ig.
A Rendelkező nyilatkozat kitöltéséhez
az alábbi információkra van szükség:
0011, Magyar Katolikus Egyház.
A http://ajosagosszekot.hu honlapon
keresztül is szeretnénk felhívni a
figyelmét arra, hogy a legkisebb
összegről szóló rendelkezés is értékes.
Köszönjük segítségét!

folytatás az 1. oldalról

Semmi mást nem kívánhatok, mint azt,
hogy ha valaki úgy érzi; még nem
érintette meg Isten, mihamarabb felismerje, hogy talán volt egy pillanat, egy
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gesztus, üzenet, mely személyesen neki
szólt. Ekkor ne féljen kimondani: „Már
imádkoztam!”
forrás: Virtuális Plébánia
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