Miserend
Klotildliget:
Ezen a hétvégén országos gyűjtést
tartunk a katolikus iskolák javára.
Február 27-én 18 órakor az Egyházközségi Nővérek Kápolnájában lesz a
Szent Mónika közösség miséje, amelynek keretében gyermekeink, unokáink
hitéért imádkozunk.
Március 1-jén – elsőcsütörtök lévén –
20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában
szentségimádást tartunk.
Nagyböjt péntekjein Csabán 16:30-kor,
Klotildligeten 18 órakor, Pilisjászfalun
18 órakor tartunk keresztutat. Március
2-án a klotildligeti alkalom 17:30-kor
kezdődik, és a ferences világi rend
tartja kisgyermekes családok részére.
Március 2-án – elsőpéntek lévén – 1822 óráig a klotildligeti templomban
csöndes szentségimádás és gyónási,
beszélgetési lehetőség lesz. A gyónás
helyszíne innentől kezdve ezeken az
alkalmakon a sekrestye lesz, amit a
plébánia felől közelítsünk meg.
Március 2-án 18 órakor a Páduaiban
jótékonysági koncert lesz egy autizmussal élők számára fenntartott
lakóotthon javára.

február 25. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18
Róm 8,31b-34
Mk 9,2-10
március 1. csütörtök
március 3. szombat
március 4. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Kiv 20,1-17
1Kor 1,22-25
Jn 2,13-25

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

XIV. évf. 8. szám

február 25. vasárnap
március 4. vasárnap

17 óra
17 óra

Piliscsaba:
február 25. vasárnap
ünnepi szentmise
március 2. péntek
március 3. szombat
március 4. vasárnap
ünnepi szentmise

a folyamatos megtérés kegyelméért

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

2018. február 25.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele
a 2018. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia immár hagyományos módon az idei
nagyböjtben
is
tartósélelmiszergyűjtést szervez országos szinten. Az
adományozásra buzdító körlevelet,
amelyet az alábbiakban közlünk,
hazánk valamennyi katolikus templomában felolvassák február 25-én,
vasárnap.

Pilisjászfalu:

Imaszándékunk:
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9 óra
11 óra
20 óra

Kedves Testvérek!
A nagyböjti időben a szentmise
prefációja arra hívja fel a figyelmünket,
hogy a lelki készületünk három részből
áll: „önmegtagadással dicsőítsünk
téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk,
és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció)
A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat
kövessük” felszólítás közös gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén
újra meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban.
Ezzel
két egyházi
hagyományt
elevenítünk fel, hiszen az első század
keresztényei a szentmisére hozták

magukkal a szegényeknek szánt
adományaikat.
Régi böjti hagyomány volt az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított
javakat a szegényeknek ajánlották fel.
Ezeket a példákat követve, kérjük,
hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a
templomban erre kijelölt helyre.
A legkisebb adománnyal is a felebaráti
szeretet csodája valósul meg közöttünk.
A
templomainkban
összegyűjtött
élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek
magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
Ferenc pápa az idei nagyböjti
körlevelében így buzdít bennünket:
„Az alamizsnálkodás gyakorlása által
megszabadulhatunk a kapzsiságtól és
felfedezhetjük, hogy a másik ember a
testvérünk: amim van, soha nem teljesen az enyém. Mennyire szeretném,
hogy az adakozás valódi életstílussá
válna mindenkiben! Bárcsak követnénk
keresztényekként az apostolok példáját,
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és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az Egyházban
megélt
közösség
kézzelfogható
tanúságtételét. Ennek kapcsán felidézem Szent Pál felszólítását, amikor a
korinthusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés
ügyében: »…mert javatokra válik«
[2Kor 8,10].
Ez különösen is igaz Nagyböjtre, amikor számos szervezet tart gyűjtést
nehéz helyzetben lévő egyházaknak és
népeknek. Bárcsak mindennapi kapcsolatainkban is, minden olyan testvérünkkel szemben, aki segítséget kér, arra
gondolnánk, hogy ez egy felhívás a
Gondviselés részéről! Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt
vegyünk abban, ahogyan Isten gondját
viseli gyermekeinek. Ha ma engem
használ fel arra, hogy segítsen egy
testvéremen, hogy ne gondoskodna az
én szükségemről is legközelebb ő, akit
senki nem múlhat felül nagylelkűségben?”
Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet
gyakorlásáról, és lehetőségeinkhez
mérten tartós élelmiszerrel járuljunk
hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti
vasárnapi szentmiséken és az azt

követő hétköznapokon, március 4-től
11-ig. Adományaikat a karitász juttatja
majd el a rászorulókhoz.
A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok
ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek
adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt
hozunk a templomba, újra nagyon sok
családnak tudunk segíteni az irgalmas
Jézus példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk
a
karitász
segítő
munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal
segítünk.
„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük,
hogy aki teheti, adója egy százalékával
is támogassa a Katolikus Karitász
karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat
Kelt: Budapest, 2018. nagyböjt 2.
vasárnapján
a
Magyar
Katolikus
Püspöki
Konferencia
forrás: katolikus.hu

Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára
A 305 katolikus oktatási intézmény 668
intézményegységgel van jelen a magyar köznevelésben. Az idei tanévben
150 óvodát, 244 általános iskolát, 95
gimnáziumot, 30 szakközépiskolát, 52
szakgimnáziumot, 5 szakiskolát, 56
kollégiumot és 36 alapfokú művészeti
iskolát tart fönn 15 egyházmegye, 27
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szerzetesrend és három egyéb egyházi
szervezet.
A Magyar Katolikus Egyház a
2017/2018-as
tanévben
összesen
131.129 fiatal oktatásáról gondoskodik
12.573 pedagógus közreműködésével.
Adományunk az ő munkájukat segíti.
forrás: katolikus.hu

Gondolatok a nagyböjtről:
Radó Polikárp az egyházi évről szóló könyve alapján
1. A nagyböjt a bűnbánat ideje.
A bűnbánat gondolata élesztő kovászként járja át a „Negyven nap” gondolatvilágát. Ókeresztény imádság: „Isten,
minden irgalmasság és a teljes jóság
szerzője, Te a bűnöknek gyógyulását a
böjtölésben, az imádságban és az alamizsnában mutattad meg. Tekints
kegyesen alázatos bűnvallomásunkra,
hogy kiket földre görnyeszt lelkiismeretünk, a Te irgalmasságod
egyenesítsen föl.”
Négy gyógyszerrel tisztítsuk lelkünket:
az imádság, a gyónás, az önmegtagadás,
és érintetni az életet, Krisztust.
2. Nagyböjt az önmegtagadás ideje.
A böjt nem öncélú valami, Istennek
nem telik öröme abban, hogy valaki
sanyargassa önmagát. Aranyszájú szent
János figyelmeztetése:
„Kedvesem, ha tested gyengesége miatt
nem tudod étlenül eltölteni a napot,
senki, akinek esze van, nem hányja ezt
neked a szemedre. Hiszen megértő és
emberszerető Urunk van nekünk, ki
semmit sem követel olyast tőlünk, ami
erőnket meghaladná. Mert nem az
ételtől való megtartóztatást követeli
egyszerűen csak, ... hanem azt, hogy az
élet cselekedeteitől elálljunk, és egész
időnket lelki dolgokkal töltsük el.”

Szent Ágoston figyelmeztetése: Akik
úgy tartózkodnak a húsételtől, hogy
nehezebben elkészíthető és nagyobb
értékű ételeket hajhásznak, tévednek az
ilyenek, az ilyen böjt nem a megtartóztatás vállalása, hanem csupán a fényűzés megváltoztatása.”
Aquinói szent Tamás: „elég, ha ezeket
kerüljük: mohón enni – csak a legjobbat enni – mérték nélkül enni – csak
válogatott dolgokat enni – csak azt enni,
ami ízlik.”
Külső önmegtagadások
- böjtöltessük a szemünket! a szem a
lélek ablaka. Sok halálos bűn kezdődött a szemen keresztül.
- böjtöltessük a fülünket! nem kell
mindent megtudni. Zárjuk el fülünket
minden megszólás és pletyka elől.
- böjtöltessük a nyelvünket! a sok
beszédben nem lehet elkerülni a bűnt.
teremtsünk csendet magunkban és
magunk körül (szilencium).
- böjtöltessük a testet azzal, hogy nem
adunk meg neki minden kényelmet! a
test legnagyobb böjtöltetése az álom
elvonása. Kezdődjék a kelés fürge,
vidám, nagylelkű kiugrással!
Belső önmegtagadások
- tagadjuk meg kishitűségünket
- tagadjuk meg elpuhultságunkat
- tagadjuk meg magunkat az emberekkel való viszonyunkban! Elviselni a
nehezen elviselhetőt.
forrás: Virtuális Plébánia
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