új utat találni, hogy minél több ember
szívéhez eljusson az örömhír, értéket
közvetítsünk mai, rohanó világunkban élő társainknak.
A Napi Alleluja elnevezésű listánkra
feliratkozóknak minden hajnalban
díjtalanul elküldünk egy mondatot
útravalóul, amelyhez reméljük a nap
folyamán többször is visszatér gondolatban, és amely segítséget nyújt majd
megélni a Krisztusi Örömhírt.
A feliratkozáshoz kérjük küldje el email címét ide:
ugyfelszolgalat@katradio.hu

Illetve a holnapunkra kattintva az
alábbi linken is regisztrálhat:
http://www.katolikusradio.hu/hirlevel

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Spányi Antal
megyés püspök

Február 21-én 16:30-kor a Nagyboldogasszony
ház
kápolnájában
tartjuk a Prohászka Imaszövetség téli
imaóráját.
Ke dden, 21-e lévén, a 18 órás szentmise után 24 óráig szentségimádást
tartunk papi és szerzetesi hivatásokért
az Egyházközségi nővérek kápolnájába.
Ezen Száraz László atya most nem tud
részt venni.
Február 26-án a katolikus iskolák
javára fogunk gyűjteni.

Miserend
Klotildliget:
február 19. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Lev 19,1-2.17-18
1Kor 3,16-23
Mt 5,38-48
február 23. csütörtök
február 25. szombat
február 26. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 49,14-15
1Kor 4,1-5
Mt 6,24-34

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
február 26. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
február 19. vasárnap
ünnepi szentmise
február 24. péntek
február 25. szombat
február 26. vasárnap
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:
a keresztények
a házaspárokért
egységéért.
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra
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Beszámoló
a Karitász-csoport 2016 évi munkájáról
A Karitász magyarországi szervezete
2016-ban ünnepelte fennállásának 85.
évfordulóját.
Piliscsabán 20 éve működik Karitászcsoport. Megalapítói: Nobilis Márió
atya, Bólya Rózsika és Csaba
Györgyné voltak.
Tíz évvel ezelőtt megyéspüspöki utasításra a Karitász-csoportokat a templomokhoz rendelték. Ekkor váltunk szét
hivatalosan a csabaiaktól, de kapcsolatunk változatlanul nagyon jó baráti, és
igyekszünk minden ránk háruló ügyben
támogatni egymást.
Most beszámolnék a ligeti Karitászcsoport 2016-os munkájáról.
A Karitász feladata a segítségre szorulók felkutatása és támogatása. És bár a
Karitász katolikus szeretetszolgálat, mi
vallási hovatartozástól függetlenül
igyekszünk segíteni a ránkszorulókat.
„Rászorulóvá” válhat bárki az életkora
vagy élethelyzete miatt.
A mi Karitász-csoportunknak legfőbb
profilja a (Béla király úti) szociális
otthon lakóinak látogatása.

Minden szombaton szentmisét, vagy
igeliturgiát biztosítunk számukra.
Szabolcs atya, Bindes atya, ill. Antal
Edit, Király Szilvi, ill. Kassay Tamás
végzik a szertartásokat. Minden
alkalommal 2 „karitászos” is részt vesz
ebben a délutáni programban, akik
mindig
1-1
tepsi
süteménnyel,
gyümölccsel örvendeztetik meg az
időseket. Kérésre ruhát, újságot is
viszünk, beszélgetünk.
Ruhával és ágyneművel az intézményt
is támogatjuk.
A karácsonyt betlehemes játékkal és
ajándékkal igyekszünk széppé tenni.
Minden évben 80 csomagot készítünk
(édesség, gyümölcs, sütemény) az
időseknek.
Kapcsolatot tartunk a településünkön
lévő másik 2 otthon (SILO, Summa
Vitae) lakóival is
Kérésre segítünk vásárlásban, vagy a
lakáson belüli teendők ellátásában és –
természetesen – őket is megajándékozzuk minden karácsonykor (25+15 csomag).

„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

Beszámoló
Látogatjuk az otthonunkban, vagy a
Nagyboldogasszony házban élő ligeti
időseket.
Igyekszünk segíteni őket gyakorlati
dolgokban is. Karácsonykor minden
80 éven felülinek (más felekezethez
tartozónak
is)
ajándékcsomagot
viszünk. Rászorultságtól függően ú.n.
„nagy csomagot”, vagy látogató „kis
csomagot” (50 csomag). Itt mindig a
látogatás, a személyes együttlét az igazi
ajándék nekünk karitászosoknak is.
Sok régi történetet, helyi legendát hallgatunk meg ilyenkor, amivel mi is
gazdagodunk.
Minden évben több, betegség, vagy
aktuális rossz anyagi helyzet miatt
rászorulóvá váló testvérünkön segítünk.
Néhány hónapon keresztül háztartási
költségek kiegészítésével, vásárlással,
ill. egy tanodás, jól tanuló kislánynak
ösztöndíjat biztosítunk, hogy gimnáziumi tanulmányait elvégezhesse.
Alkalmi segítséget nyújtunk beiskolázásnál, iskolai kirándulás költségeihez
járulunk
hozzá,
karitász-táborba
segítettük eljutni társainkat. Segítünk
tüzelővásárlásnál, házkörüli javítások
kifizetésénél és még amiben kérnek és
tudunk, segítünk.
Minden évben húsvétkor és karácsonykor tartósélelmiszer gyűjtést szervezünk. Nagyon köszönjük önzetlen
segítségeteket. Idén jászfalui testvéreinknek is tudtunk juttatni az
adományokból.
Anyagi forrásunk a Ti adományaitokból, az Erzsébet-vásár bevételéből,
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ruhaárusításból és múlt évben már az
egyházközségtől kapott támogatásból
származott.
Ezúton szeretném megköszönni azt az
önzetlen segítséget, bizalmat és megbecsülést, amit a templomi közösségünktől kapunk. Ez a szeretet ad erőt és
jókedvet nekünk a jótékonysági munka
végzéséhez.
KÉRÉS:
Első: Az utóbbi időben megnövekedett
a látóterünkbe kerülő nagyon rászoruló
családok száma.
Nagyobb összeget adtunk az Új utcai
tető nélkül maradt családnak és
támogatunk egy másik 4 gyerekes
családot, ahol az édesapa súlyos beteg
(a gyerekek iskolába, óvodába járnak,
jó tanulók). Hogy őket és a hozzájuk
hasonló helyzetben lévőket rendszeresen
segíteni
tudjuk,
szeretnék
rendszeres gyűjtést szervezni. A templomban baloldalon lévő Szent Antal
perselyben gyűlnek a karitász számára
az adományok. Kérem, bármilyen kis
összeggel, de rendszeresen ezen az
úton is támogassatok bennünket.
Második: Szeretnénk egy „ezermester”
listát is összeállítani.
Kérjük azokat az ügyes, hozzáértő
férfiakat, akik – fizetés ellenében –
vállalkoznának csöpögő csap, leszakadt
karnis, folyó WC-tartály stb. megjavítására,
jelentkezzenek!
(farkasne.marti@gmail.com)
Köszönöm.
Szeretettel, Farkas Márta

Prohászka Imaszövetség
Prohászka Imaszövetség Kedves Tagjai!
Krisztusban Ke dves Testvéreim!
Február különösen is a hivatások
hónapja, hiszen Szent II. János Pál
pápa február 2-át, Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepét a Megszentelt
élet világnapjává tette. Ebben a hónapban tekintsünk Szűz Máriára, égi Édesanyánkra és kérjük az ő közbenjárását
hivatásokért és hivatásunk mind jobb
megéléséért; hogy életpéldánk nyomán
a fiatalok bátran merjenek „igen”-t
mondani Isten hívására, legyen az papi,
szerzetesi vagy szülői hivatás.
Kérem, fogadják szeretettel Prohászka
Ottokár püspök gondolatait:
„Így tett a Szent Szűz, ő is fölment,
hogy bemutassa elsőszülöttjét; de míg a
többi anya csak jelképesen áldozta föl
fiát, addig a Szent Szűz átértette s
átérezte ez áldozat nagy s keserves
valóságát, Ő oly megrendítő hittel
megy föl a templomba, amilyennel
Ábrahám ment hajdan a Mória-hegyre,
hogy fiát föláldozza. Ábrahám föláldozta gyermekéhez való szeretetét s
hozzáfűződő minden reményét az áldozatot követelő isteni szeretetnek, bár
nem értette, hogy miképpen legyen ő,
ha fia most meghal, «sok nemzetnek
atyja»; a Szent Szűz ellenben már megértette Izajás szavát: «ha életét adja a
bűnért, hosszú életű ivadékot lát» [Iz 53,
16]; ő megértette, hogy Szent Fiának
vére lesz a nemzetek magva, hogy azok
belőle sarjadnak; megértette, átszenvedte, s így hozta áldozatát.”
(Prohászka Ottokár: A Szép Szeretet
Anyja)
Figyelmükbe és imáikba ajánlom az
egyházmegye
közelgő programjai

közül a következőket:
• Betegek Világnapja
február 11.
Délelőtt 10.00 órakor a Szent Imre
templomban koncelebrált szentmisét
mutatunk be a város papságával,
amelynek keretében kiszolgáltatjuk a
betegek kenetének szentségét.
A beteg hívek mellett megemlékezünk mindazokról az orvosokról,
nővérekről, betegápolókról, akik
önzetlen szolgálatukkal enyhítik a
szenvedők fájdalmait. A „kereszthordozás tanúságtétele” elnevezésű
esemény a Székesfehérvári Egyházmegye kiemelt eseménye.
• A Házasság Napja Székesfehérváron
február 11.
Szombaton 15 órától a Ciszterci
Szent István Gimnázium nagytermébe (Székesfehérvár Jókai u. 20)
várják az Egyházmegye Családpasztorációs Irodájának szervezésében a családokat közös imádságra,
ünneplésre. A Házasság Napja
rendezvény célja, hogy megmutassa a
házasság ajándék voltát és létfontosságát a társadalom jövőjét illetően.
• Napi Alleluja a Magyar Katolikus
Rádión
Csatlakozzon a Magyar Katolikus
Rádió „Napi Alleluja” olvasóihoz!
Új lehetőséget kínálunk mindazoknak,
akik a nap folyamán egyetlen
mondatban szeretnék magukkal vinni
az Úr üzenetét, hiszen „Egyetlen
Istenre-gondolásunk is ima”. (XXIII.
János Pápa) Szeretnénk az idézetekkel,
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