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BÖJTE CSABA:
MIT KÉREK ISTENTŐL A HATVANADIK SZÜLETÉSNAPOMRA?
I. A gyermekeim számára az Egység,
az összetartás kegyelmét kérem a jó
Istentől. Jézus Krisztus azért imádkozott,
hogy az ő tanítványai egyek legyenek.
„Értük könyörgök, hogy mindnyájan egyek
legyenek, Atyám, mint te énbennem, és
én tebenned, ők pedig mibennünk, hogy
elhiggye a világ, hogy te küldtél engem”
(Jn 17,20–21).
Jézusnak ez volt nagypéntek előtt az utolsó
kérése, mondhatni a végrendelete. Amúgy
a józan eszem is ezt mondatja, hogy az
összetartás, a békés együttélés a legfontosabb ezen a földön. A gyermekeink
életében lévő bajok, nehézségek mind veszekedéssel, szakítással, egymás elítélésével kezdődtek. Nincs az a probléma, gond
vagy botrány, amiért megengedett lenne
a szakítás a családban, az Egyházban. (…)
II. Csodálatos számunkra Ferenc pápa
csíksomlyói látogatása, mert most lesz lehetőségünk elmondani a gyermekeinkkel
együtt megfogalmazott vágyunkat. Arra
szeretnénk kérni a pápát, hogy június elsejét, a nemzetközi gyermeknapot tegye
a Gyermek Jézus szent ünnepévé! Bármerre
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nézek, azt látom, hogy mi, felnőttek lelkiekben koravén aggastyánokká kezdtünk
lenni. Kiveszett a világunkból a gyermeki
jókedv, vidámság, játékos, örömteli pajkosság. A nagy Isten karácsonykor közénk
jött, gyermekké lett, és mielőtt egyetlen
csodát is tett volna vagy prédikációt mondott volna, elment játszani, bújócskázni Názáret poros utcáin a gyermekekkel. Akkor is
volt baj, háború, nehézség, és a nagy Isten
mégis mert, tudott gyermekké válni, gyermekként élni, majd felnőtt fejjel bennünket
arra buzdítani, hogy akarjunk gyermekek
lenni, ha szeretnénk, hogy miénk legyen
a mennyek országa. A Szent Ferenc Alapítványnál a gyerekeinkkel, barátainkkal
évek óta ünnepeljük az értünk gyermekké
lett Istent, a Gyermek Jézus-búcsút június
elsején. Lám, most Ferenc pápa ezen
a szép napon isteni gondviseléstől vezetve
nemzetünk szentélyébe, Csíksomlyóra jön.
Szeretnénk egy szép Gyermek Jézus-szobrot készíttetni, a gyerekeink által készített
ruhába felöltöztetni, és Csíksomlyón Ferenc
pápának ajándékozni, s egyúttal megkérni
arra, hogy az értünk gyermekké lett Jézus
Krisztust egy külön ünneppel állítsa példaképül elénk. Hadd legyen egy nap a világegyházban, amikor az értünk gyermekké
lett nagy Istent ünnepelhetik a gyermekek,
felnőttek együtt, vidám, örömteli szívvel!
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HIRDETÉSEK
Ma, a szentmiséket követően Szabolcs
atya Balázs-áldást oszt.
Jövő héten a hétköznapi, plébániai
szentmisék elmaradnak, de a fogadóórák meg lesznek tartva.
Pénteken 20 órakor taizéi imaóra lesz
az Egyházközségi Nővérek kápolnájában.
Vasárnap 8 órakor a csabai templomban szlovák szentmise, 9:15-kor pedig
regnumos szentmise lesz.
Az egyes szentmisék után – a betegek
világnapja alkalmából –, egy közös imádság keretében a betegek kenetének
felvételére lesz lehetőség.
Március 24–29 között plébániáink szervezésében és a Szociális Testvérek segítségével, otthon végezhető, egyénileg kísért
lelkigyakorlatot tartunk. Az információk
és a jelentkezési lap a levelezőlistákra már
kiküldésre került. A részvétel jelentkezéshez és a létszámkorláthoz kötött.
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február 3. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Jer 1,4-5.17-19
1Kor 12,31–13,13
Lk 4, 21-30
február 9. szombat
február 10. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 6,1-2a.3-8
1Kor 15,1-11
Lk 5,1-11

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

PILISJÁSZFALU
február 3. vasárnap
február 10. vasárnap

17 óra
17 óra

PILISCSABA

február 3. vasárnap
ünnepi mise
február 9. szombat
február 10. vasárnap
szlovák mise
Március 29–31 között Testünktől vágyaregnumos mise
inkig címmel, fiatalok számára tartott
ünnepi mise
hétvége lesz Pilisszentivánon. Ennek témája a férfivé és nővé válás és a párkapcsolataink. Részletek a hirdetőtáblán.

11 óra
17 óra
8 óra
9:15		
11 óra

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS

Pilisjászfaluiaktól kéri Szabolcs atya,
hogy aki – Erzsi néni akadályoztatása
esetén, alkalomadtán – sekrestyéskedne, keresse meg; valamint, aki teheti,
a jövőben az egyházadót utalva fizesse
be. Köszönjük!

fogadóóra:
csütörtök
17:00–17:45
péntek
16:00–16:45
telefonszám:
06 30 611 1296
e-mail: px.sacerdos@gmail.com
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