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LELKI ADOPTÁLÁS: KÖZBENJÁRNI AZ ÉLET VÉDELMÉBEN
„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy
az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,
és ne a magunk kedvére éljünk.”
(Róm, 15)
A lelki örökbefogadás azt jelenti:
a szívünkbe fogadunk egy ismeretlen
magzatot, akinek a szülei abortuszon
gondolkodnak, és 9 hónapon keresztül
imádkozunk, hogy e gyermek családja
megtartsa, megszeresse a kis jövevényt.
A lelki adoptálás Fatimából indult, majd
Lengyelországból, egy zarándoklat alkalmával került Magyarországra az 1980-as
években. A következő időszakban sok
helyen elterjedt az országban, és az
abortuszok száma is csökkenni kezdett.
A lelki adoptálás nehéz vállalkozás.
Rendszerességet, megélt hitet,
önátadást kér tőlünk. Bár sokan
az egész családdal vagy barátokkal
mondják, a legtöbbeknek mégis egyedül kell kitartaniuk, táplálniuk magukban és – az imán keresztül – a válságba
jutott családban a reményt...
Mégis, aki egyszer lelki adoptálást vállal,
talán örökre megváltozik. Felelősséget
vállal és harcol egy olyan ügyért, amely
talán a legfontosabb minden közül:
az Élet Istenének ajándékáért: egy gyermek életéért, boldogságáért. Felismeri,
hogy aki az élet hívó szavát követi, annak Isten bevilágítja az útját és mindig
megmutatja a következő lépést.

(„Benne az élet volt, s az élet volt
az emberek világossága.” Jn 1,4)
A lelki adoptálás 9 hónapja hazánkban
hagyományosan Jézus fogantatásának
napján, Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepén, mise keretében. De valójában
bármelyik napon, egyénileg, otthon is
elkezdhető. Az imának magyar nyelvű telefonos applikációja is van, ahol
hétről-hétre képeken, igaz történeteken
keresztül kísérhetjük a baba fejlődését.
(http://www.lelkiadoptalas.hu/app/)
Nagy öröm számunkra, hogy Lengyelország után Magyarország az a hely, ahol
a legtöbb szív válaszolt Isten csöndes
kérdésére, és ahol Európa szerte a
leginkább épül a lelkiadoptálás műve.
Meggyőződésünk, hogy napjainkban
ezen a színtéren zajlik a legfontosabb
ütközet Isten és a Gonosz között.
A magyar emberek meghallották a
hívást és egymásnak adják át a lángot.
Az élet szeretete pedig életet fakaszt,
imáink áldásként szállnak vissza ránk!
Imaszándékunk:

A NAGYBÖJT MEGÉLÉSÉÉRT
Forrás: József Szövetség, Piliscsaba

HIRDETÉSEK
Most vasárnap Szent József ünnepéhez
kötődően, a szentmisék végén megáldjuk az édesapákat.
Kedden 9-től 16 óráig az Egyházközségi
Nővéreknél, Szent József napja alkalmából
Dr. Németh Gábor atya, erköcsteológus
tart lelkinapot, 60 felé-hazafelé címmel.
Csütörtökön a ligeti 18 órás szentmise
17:30-kor fog kezdődni. Ez lesz egyben
a Szent László ovisok apák napi miséje is.
Ugyanaznap, 21-e lévén, a 18 órás misét
követően éjfélig az Egyházközségi Nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
Taizé imaóra is lesz: 20 órakor a Református Parókián.
Pénteken, nagyböjt lévén, 16:30-kor
Csabán, 18 órakor Ligeten és Jászfalun
lesznek a keresztutak.
Vasárnaponként 15 órakor Jászfalun
a hegyen is tartunk keresztutat.
Szombaton a Iosephinumban Száraz László atya tart lelkigyakorlatot házaspároknak,
érdeklődni Náray-Szabó Marcinál lehet.
A jövő hétvégén a misék keretében lelki
adoptálásra hívunk benneteket. Ez azt jelenti, hogy Jézus születéséig, dec. 25-ig lelkileg
örökbe fogadhatsz egy veszélyben lévő
magzatot, akiért naponta elmondasz egy kis
imát és egy tized rózsafüzért. Részletes információk a bejáratnál elhelyezett szórólapon.
Március 31-én, vasárnap, 19 órakor a ligeti
templomban Sillye Jenőék zenés feldolgozásban előadják a keresztutat, utána
a 20 órás szentmisén is ők fognak zenélni.
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