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Kedves Testvérek! Ismét közelít felénk 
az Úr húsvétja! Hogy felkészüljünk rá, 
az Isteni Gondviselés a nagyböjtöt 
adja nekünk, hogy teljes szívvel, teljes 
életünkkel visszatérjünk az Úrhoz. (…) 
Az Egyház, édesanyánk és tanítónk, 
az igazság olykor keserű gyógyszerével 
együtt felkínálja számunkra a mostani 
nagyböjti időszakban az imádság, az 
alamizsnálkodás és a böjt édes segít-
ségét. Ha több időt szánunk az imád-
ságra, lehetőséget adunk a szívünknek, 
hogy felfedezze azokat a titkos hazug-
ságokat, amelyekkel önmagunkat csap-
juk be, hogy végre Istennél keressünk 
vigaszt. Ő a mi Atyánk, aki az életet 
akarja számunkra. 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 váljék mindenkiben!  
Bárcsak követnénk keresztényekként 
az apostolok példáját, és meglátnánk 
a másokkal való osztozás lehetőségé-
ben az Egyházban megélt közösség 
kézzelfogható tanúságtételét. Ennek 
kapcsán felidézem Szent Pál felszólítá-
sát, amikor a korintusi hívekhez for-
dult 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, min-
den 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, hogyne 
gondoskodna az én szükségemről is 
legközelebb ő, akit senki nem múlhat 
felül nagylelkűségben? Végül a böjt el-
veszi az erőt az erőszakból, lefegyverez 
minket, jelentős alkalmat szolgáltat rá, 
hogy lélekben növekedjünk. Egyrészt 
lehetőségünk nyílik rá, hogy megért-
sük: mit tapasztalnak azok, akiknek a 
legszükségesebb dolgok is hiányoznak 
és ismerik a napi éhezés gyötrelmeit, 
másrészt kifejezésre juttatja lelkünk 
állapotát, amely Isten jóságára éhezik 
és Isten életére szomjazik. A böjt felráz, 
figyelmesebbé tesz minket Isten és a 
felebarátaink iránt, felkelti akaratunkat, 
hogy engedelmeskedjünk Istennek, aki 
egyedül képes betölteni éhségünket. 

Forrás: Magyar Kurír

FERENC PÁPA NAGYBÖJTI ÜZENETE 
„A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet”
(Mt 24,12)

https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-papa-nagybojti-uzenete-gonoszsag-megsokasodasa-miatt-sokakban-kihul-szeretet
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Szerdán hamvazószerda lesz:  
7:40-kor a Páduaiban, 17 órakor Csabán,  
18 órakor Ligeten lesznek a szentmisék,  
melyek keretében hamvazkodást tartunk.

Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén,  
20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában  
szentségimádást tartunk.

Pénteken, nagyböjt lévén, 16:30-kor Csabán, 
18 órakor Ligeten és Jászfalun lesznek  
a keresztutak. Vasárnaponként 15 órakor  
Pilisjászfalun a hegyen is tartunk keresztutat.

Vasárnap 8 órakor Csabán szlovák szent- 
mise, 9:15-kor regnumos szentmise lesz.

Szombat este és vasárnap a szentmisék után 
hamvazkodást tartunk.

Március 11-én, hétfőn, Pilisjászfalun  
a kápolnában kápolnaszéket tartunk.

Március 17-én, vasárnap, 18 órakor Buda- 
pesten a MOM-ban jótékonysági koncert 
lesz a leégett, perbáli barokk főoltár újjá-
építésre, amin többek között a Szent Efrém 
férfikar is fellép.

A március utolsó hetére meghirdetett 
otthon	végezhető	lelkigyakorlatra vannak 
még szabad helyek, jelentkezi a listára  
kiküldött lapon vagy nálam lehet.

Március 30-ára, szombatra nagyböjti, bu-
szos, egynapos zarándoklatot szervezünk 
Gömör (ma Dél-Szlovákia) középkori temp-
lomainak megtekintésére. Az út állomásai: 
Karaszkó, Rimabánya és Rákos temploma és 
a gombaszögi pálos kolostor. Reggel 6-kor 
indulunk, este 8-ra érkezünk.  
Jelentkezés: a sekrestyében.

Elhunyt Bán Zoltán Elizeus atya, aki a ’60-as 
években sokat segített ligeten az egyház-
községnek, titokban itt szentelték pappá és 
tette le az örökfogadalmát.
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