Miserend
Klotildliget:
Október 10-én 17 órakor Prohászka
mise lesz Székesfehérváron, amelyre
szeretettel hívják a Prohászka Imaszövetség tagjait is. Aki részt szeretne
venni a szentmisén, jelezze Plébános
atyának, és megoldjuk az utazását.
***
Október 13-án 9
órakor
az
alsószentiváni Szűz Mária kegyhelyen
egyházmegyei zarándoklatot tartanak a
nagyszülők számára.
***
Október 13-án 20 órakor az Egyházközségi Nővérek kápolnájában taizéi
imaóra lesz.
***
Október 15-én 9:15-kor a csabai templomban regnumos szentmise lesz.
***
Október 16-án 17 órakor a csabai
templomban énekkari hangversenyt ad
egy skóciából érkező kórus. Mindenkit
szeretettel várunk, a részvétel ingyenes.
***
Októberben a hétköznapi szentmisék
előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.

október 8. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Sir 24,23-31
Gal 4,4-7
Lk 1,26-28
október 12. csütörtök
október 14. szombat
október 15. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 25,6-10a
Fil 4,12-14.19-20
Mt 22,1-14

október 15. vasárnap

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

a bérmálkozókért

Szent István király felajánlása óta
nagyasszonyunknak tiszteljük a Szűzanyát. XIII. Leó pápa engedélyezte a
külön ünnepet népünk számára. Máriának felajánlott nemzet vagyunk, Mária
közbenjárását kérjük és tapasztaljuk
életutunkon. Köszönjük meg ezt Istennek a mai napon.

I
17 óra

Piliscsaba:
október 8. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise
október 13. péntek
október 14. szombat
október 15. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

XIII. évf. 32. szám

2017. október 8.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Pilisjászfalu:

Imaszándékunk:
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9 óra
11 óra
20 óra

9 óra
11 óra
17 óra
17 óra
9:15
11 óra

stennek, Jézus Krisztusnak
anyja: Magyarország Pátrónája,
Védőasszonya. Az ország az Ő
ajándéka, de Szt. István végrendeletével öröksége, családja és birtoka is...
Meggyökerezett tiszteletét hirdetik az
ország alkotmányjogi kincsei: a
Szentkorona, a koronázó palást, az
országzászló is. Ezen a Mária-kép jóval
idősebb, mint lobogónk hármas színe.
Pecsétjeink, bélyegeink, okleveleink,
Máriás pénzünk, hónapjaink, szombatjaink,... harckiáltásaink („a harci JézusMária”, Ady) – és munkakezdő
fohászaink róla beszélnek. Egyetemünk,
(az alapító) Pázmány Péter szerint, az
Ő csarnoka.
Tisztelői, vallói közt vannak királyaink:
Szt. István,
Szt. László,
IV. Béla,

III. Endre, Károly Róbert, Nagy Lajos,
II. és III. Ferdinánd, III. Károly,
Mária Terézia; nagyjaink: Szt. Gellért,
Hunyadi (ki kardja markolatára a
szentolvasót
fűzte),
Báthory,
Esterházyak,
Pálffyak,
Koháry,
Zrínyiek, II. Rákóczi Ferenc.
Buda visszafoglalásakor a vár fokára
Szűz Máriás zászlót tűzött az elsőként
felkúszó magyar Mária-kongreganista
Petneházy Dávid. Az országot hivatalosan felajánlották a Nagyasszonynak
1038-, 1317-, 1693- és 1896-ban. –
Olyan útmutatóink, tanítóink oltották
szívünkbe nevét, mint Szt. Gellért, Bd.
Temesvári
Pelbárt,
Pázmány,
Prohászka, Tóth Tihamér, Bangha. A
magyar költészet, ima- és énekvilág,
számtalan
Mária-kegyhelyünk
és
zarándoklataink, a nép áhítata beszél
róla.
A nemzet létkérdése: a „lenni vagy
nem lenni” felörvénylett előtte mindegyre: a kereszténység fölvételén,
mikor István és Gellért emelte magasra
Nagyasszonyunk tiszteletét; Muhinál és
Mohácsnál és végig a dúlásokon, mikor
népünk százezreit vitték rabszolgának,

„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője
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hullottak el a hit védelmében... „Nagy
ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról, ne
feledkezzél el szegény magyarokról!”
Az ország pénze 1848-ig Mária képét
viseli. Protestáns erdélyi fejedelmeink,
Bocskay, Bethlen, a két Rákóczi
György csakúgy Máriásokat veretnek,
mint a katolikus II. Rákóczi Ferenc.
Amikor ő megindul hadaival „Istenért
és szabadságért”, Máriás zászlók alatt
vonul, pedig kurucai többsége nemkatolikus. Kiáltványa, a Recrudescunt
100 sérelme közt ott van, hogy Bécs
elvitte a pócsi könnyező Mária-képet, s
már nem imádkozhat előtte a magyar.
Ezt a kiáltványt a nem-katolikus Ráday
Pál szövegezi! A nagyhatalmú Szűzhöz

esdekelt gyönge esendő népünk szüntelen:
Élet,
édesség,
reménység.
(Mindszenty József 1946. május 25-i
Mária-évi beszédéből)
Ilyen 900 éves töretlen nemzeti hagyományt szentesített hivatalosan is XIII.
Leó pápa, mikor 1896-ban, a honfoglalás ezeréves évfordulóján, „Magyarok
Nagyasszonya” ünnepet rendelt el
október 8-ra. Azelőtt augusztus 15-én,
„Nagyboldogasszony”-kor ülték (mint
neve is jelzi), mert 1038. augusztus 15én halt meg Szt. István, koronáját és
országát Isten Anyja, Mária oltalmába
ajánlva. Immár ezer év – és ezer évi
fönnmaradásunk – a bizonysága, hogy
a Szűzanya ezt elfogadta, vállalta.
forrás: Virtuális Plébánia

Ferenc pápa október 6-án reggel szentmisét mutatott be a vatikáni Szent
Márta-házban. A bűn természetéről elmélkedve a Szentatya
megállapította, hogy Báruk próféciája szerint ez minden embert érint,
papokat, királyokat, főembereket és atyáinkat egyaránt.

A szégyen kegyelem,
amely kigyógyít a bűnből
„Igazságos vagy, Urunk, Istenünk, a mi
arcunkat pedig szégyenpír önti el” –
mondja Báruk próféta a napi
olvasmányban [Bár 1,15–22], amikor az
isteni törvénynek való engedelmességről ír, valamint a bűnről, és egyben
megjelöli, melyik út vezet a bocsánatkéréshez.
Senki nem mondhatja, hogy ő „igaz
ember”, vagy hogy ő nem olyan, mint
„az a másik”. Én bűnös vagyok. Mondhatnám azt is, hogy az első nevünk az,
hogy bűnös – mutatott rá a pápa. – És
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hogy miért is vagyunk bűnösök? Mert
nem engedelmeskedtünk az Úrnak.
Mondott nekünk valamit, mi pedig
mást csináltunk. Nem hallgattuk meg
az Úr szavát, pedig ő sokszor beszélt.
Gondoljuk végig, hányszor fordult elő
az életünkben, hogy az Úr szólt
hozzánk…, és mi hányszor nem
hallgattunk rá! Beszélt a szüleinkkel, a
családunkkal, a hittantanárral, a templomban, a prédikációkban, még a
szívünkben is beszélt. De mi föllázadtunk: ez a bűn tehát, a lázadás, az, hogy

konokul követjük szívünk romlott
elhajlásait, a mindennapi kis bálványimádás bűneibe esve, a kapzsiság, az
irigység, a gyűlölet és főleg a rágalmazás bűnébe – amit a Szentatya a szív
háborújának nevez –, amivel el akarjuk
pusztítani a másikat.
A bűn miatt, ahogy Báruk mondta,
rajtunk van annyi csapás, mert a bűn
megrontja a szívet, megrontja az életet,
a lelket, meggyengít, beteggé tesz, de
mindenekelőtt az Istennel
való
kapcsolatunkat érinti. A bűn nem folt,
amit eltávolíthatunk. Ha folt lenne, elég
volna a tisztítóba menni, és kimosatni.
Nem. A bűn lázadás az Úr ellen.
Csúnya önmagában is, de csúnya az
Úrral szemben, aki jó. Ha így gondolunk a bűneinkre, ahelyett hogy
depresszióba esnénk, elönt minket a
nagy érzés: a szégyen, az a szégyenpír,
amelyről Báruk próféta beszél. A
szégyen kegyelem.
A szégyen megnyitja az utat a
gyógyulás előtt – mondta a pápa. Arra
hívott: érezzünk szégyent az Úr előtt
bűneink miatt, és kérjük, hogy gyógyítson meg minket. Amikor az Úr így lát
bennünket, amint szégyenkezünk tetteink miatt, és alázatosan bocsánatot
kérünk, ő, a Mindenható eltörli a bűnt,
átölel, megsimogat, és megbocsát
nekünk. De ez az út vezet a megbocsátásig, amit ma Báruk próféta tanított
nekünk. Dicsérjük az Urat, amiért
éppen az irgalmasságban és a
megbocsátásban akarta kinyilvánítani
mindenhatóságát – fohászkodott a
péntek reggeli szentmise végén Ferenc
pápa.
forrás: Vatikáni Rádió

Karitász hirdetés
Kedves Testvérek!
A klotildligeti szociális otthon –
IRMÁK – vezetése nappali ellátást
szeretne indítani idős emberek részére.
Az otthon főépületében, világos, tágas
teremben reggel 8-tól délután 4-ig
szakfelügyeletet és szakember vezette
foglalkozásokat, valamint reggelit és
ebédet tudnak biztosítani a jelentkezőknek.
Ha az idős ember nem tud gyalog, vagy
egyedül közlekedni, a családtagok nem
tudják elvinni, akkor az otthon szállítást is tud felajánlani.
A ellátás díja 800 Ft/nap, ami indokolt
esetben csökkenthető.
Jelentkezni lehet Kovács Piroskánál,
aki az ügy menedzsere 06 30 866-5168,
vagy Farkas Mártánál 26 374-767, ill.
06 70 627-8089.
Erzsébet-napi vásár
A Karitász csoport idén is megrendezi
hagyományos Erzsébet-napi vásárát a
plébánián.
Kérjük a kedves Testvéreket, járuljanak
hozzá a vásár sikeréhez olyan dísztárgyakkal, játékokkal, könyvekkel,
háztartási eszközökkel, amelyekre már
nincs szükségük, de még jó állapotban
vannak.
A vásár bevételéből fedezzük minden
évben az idősek és rászorulók karácsonyi ajándékozását.
A felajánlott tárgyakért – szükség
esetén – elmegyünk.
Köszönettel Farkas Márta
a Karitász Csoport vezetője
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