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A RÓZSAFÜZÉR: MINDENKI IMÁDSÁGA
(Az alábbi írás Bindes Ferenc atya 1962-ből származó prédikáció-vázlata nyomán készült.)

Naponta, sok ezer októberi ájtatosságon,
megszámlálhatatlan imádkozó sokaság.
Mennyi résztvevő, mennyi imádkozó!!
A legkülönfélébb típusú emberek
veszik kézbe, hajolnak fölé: valóban,
mindenki imája!
Az egyszerű lelkek számára a megnyugvás, vigasztalás, Istenbe-merülés lehetősége! Még a gyermekek is élvezni tudják.
A titkok egymásutánja valóságos kis
katekizmus a nyitott szív számára!
A megfáradt dolgozók, a csendes magába szállás percei alatt az igazi értékek
tiszteletét tanulják meg. Életpéldájuk
másokat is oktat a jó útra.
A bizonytalanoknak, a hittitkok között vergődőknek lelki fényt nyújt. A remény és a
reménytelenség között vergődőket felemeli. A szeretetben csalódottakat a tiszta
szeretetre neveli. Az értelmes, kereső
felnőttek mély gondolatok, titkok, igazi
kérdések válaszait találják meg általa.
Amikor beköszönt az ősz, és a nyár virágai fakulnak, imájával el nem hervadó
rózsacsokrokat kötöget millió lélek.
A korai sötétben kigyúl a szép hajnali
csillag: életünk és boldog hazaérkezésünk hívogató családi ablaka.
A Rózsafüzér-ima különleges értéke,
hogy minden üdvözlégyben megkérjük
a Szűzanyát, hogy imádkozzon érettünk:
„… MOST és HALÁLUNK ÓRÁJÁN…”.

Ehhez kapcsolódik egy mély értelmű
egyházi vicc, ami jól érzékelteti a rózsafüzér ima erejét, Szűz Mária közbenjárását:
Egy napon Urunk a mennyben sétált,
és látta, hogy a lelkek nagyon könnyen
bejutnak oda. Odament hát Péterhez és
kérdőre vonta:
– Péter, neked adtam a Mennyország
kulcsait. Hogy kerülnek ezek a lelkek
az országomba?
Péter azt felelte:
– Ne engem hibáztass, Uram! Akárhányszor bezárom a kaput, Édesanyád mindig kinyit egy ablakot!
„Az Egyház a Rózsafüzérnek mindig
különös hatékonyságot tulajdonított,
ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta. Olyan pillanatokban,
amikor az egész kereszténység került
veszedelembe, a rózsafüzér erejének
tulajdonították a megmenekülést, és
utána úgy köszöntötték a Rózsafüzér
Királynőjét, mint a szabadulás
kieszközlőjét.
Szívesen bízom ma ennek az imádságnak hatékonyságára a világ
békéjét és a családokat.”
(Szent II. János Pál pápa – Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli leveléből)

Forrás: Gaál Mária vezetőnővér, Egyházközségi Nővérek Társasága

HIRDETÉSEK
Ma országos gyűjtést tartunk
a missziók javára.

Szombaton 9 és 15 óra között tartjuk
Péliföldszentkereszti zarándoklatunkat.
Jelentkezni a sekrestyében elhelyezett
lapon lehet.

Hétfőn, 21-e lévén, 20 és 24 óra között
az Egyházközségi Nővérek kápolnájában
szentségimádás lesz hivatásokért.
Vasárnap a 11 órai csabai szentmise
keretében bérmálás lesz.
Imádkozzuk a bérmálkozókért!
Kedden a 18 órás ligeti szentmisében,
Szent II. János Pál pápára fogunk emlékezni, akinek aznap van az ünnepe.
Októberben a hétköznapi
A szentmisét követően a templomban szentmisék előtt
Kiss Antal és Hettyey Ágota fog képes
fél órával
beszámolót tartani a nyári El Camino-s rózsafüzért
imádkozunk.
zarándoklatukról, „Ketten egyedül”
címmel.

Imaszándékunk:
A BÉRMÁLKOZÁSRA KÉSZÜLŐKÉRT

AKTUÁLIS MISEREND

IGENAPTÁR - ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
Kiv 17,8-13
2Tim 3,14-4,2
Lk 18,1-8

OKT.20

HÉTFŐ

18 óra Piliscsaba

FOGADÓÓRA

KEDD

18 óra Klotildliget

csütörtök 17:00–17:45
péntek
17:00–17:45

CSÜTÖRTÖK 18 óra Klotildliget
PÉNTEK

18 óra Piliscsaba

SZOMBAT

18 óra Klotildliget

VASÁRNAP
		
		
		

9 óra
11 óra
17 óra
20 óra

Klotildliget
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Klotildliget
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