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IMÁDKOZZ EGY RÓZSAFÜZÉRT MAGYARORSZÁGÉRT!

Kiss Antal

Imádkoznunk kell! Mária Országának, Mária
Népének tagjaiként. A Szent István-i ország-
felajánlásnak örökösei vagyunk. Komolyan
kell vennünk államalapító királyunk szavait,
ahogy Hartvik püspök lejegyezte:
„… őrizzék meg az igaz hitet, amelyet
elnyertek; hogy az igazságot szeressék,
az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják
a szeretetet, az alázatossággal törődjenek,
de mindenekelőtt a kereszténység zsenge
ültetvényén csőszködjenek.”
Szent István király a pápától, Krisztus földi
helytartójától kapta a Szent Koronát.
Hihetetlen nehézségek árán, a korabeli
Európa viharaiban is stabilizálta nemzetünk
hajóját, azonban 38 dolgos év után, fiának,
örökösének elvesztése után, csak egy
lehetősége maradt, mélységes hitének
révébe, Szűz Mária kikötőjébe vezetni azt
az „országnagyok” jelenlétében:
„Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom
díjára érdemesen, láz vette le lábáról, s mikor
már nem volt kétséges halálának hamari
napja, előszólította a püspököket
és palotájának Krisztus nevét dicsőítő
nagyjait… E szavak után kezét és szemét a
csillagokra emelve, így kiáltott fel:
Ég királynője, e világ jeles újjászerzője,
végső könyörgéseimben a szentegyházat
a püspökökkel, papokkal; az országot
a néppel s az urakkal a Te oltalmadra
bízom; nékik utolsó Istenhozzádot
mondva, lelkemet kezedbe ajánlom.”

Akik hittel tekintünk e szavakra, nagy a
felelősségünk –, különösen az olyan
vészterhes időkben, mint ma. Újra meg kell
tanulnunk megállni, elcsendesedni,
és Máriára tekinteni, ahogy Szent István tette.
Néhány éve egy gyönyörű Szűz Mária-szobor
költözött a Várkert Bazár feletti Vízhordó-
lépcső mellé, a budai vár déli rondellájára:
Mária – karjából trónust formálva – tartja
Jézust. Együtt, egy irányba néznek, őrző

tekintettel a szeles rondellán, napsütésben,
esőben, szélben, jégverésben ott állnak
a vártán.
Most eljött az idő. Oda kell melléjük
állnunk, a kezünket összekulcsolni,
letérdelni és együtt imádkozni, bűnbánatot
tartani, erőt meríteni.
A térden álló ember a legerősebb, mert
hisz a szeretet végső győzelmében.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
méltó módon, felelősséggel kell felkészül‐
nünk. Ebben lehet segítségünkre a „Magya‐
rok vezérlő fejedelme”, Mária, az Istenszülő.
Családommal és néhány keresztény nagy‐
családdal együtt megalakítottuk a „Mária
Országa Imaközösséget”, amellyel szol‐
gálni szeretnénk hazánkat, összefogva
mindazokat, akik hisznek az imádság,
a szeretet és az összefogás erejében.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusig
minden hónap első péntekjén, délután
négy órakor, a várban levő Mária-szobor
mellett összegyűlve, elimádkozzuk
a rózsafüzért. Aki nem tud eljönni,
csatlakozhat a közös imához
az Egyházközségi Nővérek kápolnájában
vagy otthon is.
Imaszándékokat is gyűjtünk majd, hogy
hordozni tudjuk egymás terheit.
Hiszünk abban, hogy a hit pajzsa megvéd,
az imádság ereje pedig átsegíthet bennün‐
ket történelmünk talán legnehezebb évein.
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HIRDETÉSEK
Szerdán 19 órakor a Iosephinumban Tüske
László tart előadást Demográfiai
helyzetkép Nyugat-Ázsia és Észak-Afrika
arab országaiban címmel.

Február 20-án, csütörtökön 20 órakor taizéi
ima lesz az Egyházközségi Nővérek
kápolnájában.

Pénteken, 21-e lévén, 20 és 24 óra között az
Egyházközségi nővérek kápolnájában
szentségimádás lesz hivatásokért.

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz
az iskolák javára.

Újból indítunk Alpha Kurzust: az Alpha egy
beszélgetéssorozat a hitről, Jézusról, az
életről. Mindezt könnyed vacsora, interaktív
filmvetítések, őszinte beszélgetések
keretében, amelyre szeretettel várjuk a
keresőket, nem hívőket. Az Alpha 12
egymást követő kedd esti alkalomból és
egy hétvégéből áll, az első találkozás
február 25-én 19 órakor lesz a ligeti
plébánián, jelentkezni Kovács Emesénél
lehet, a plakáton megadott e-mail címen
vagy telefonszámon. Szólítsátok meg
kereső ismerőseiteket, ehhez hátulra
kikészítettünk szórólapokat. Az Alphát

tudod azzal is segíteni, hogy bevállasz egy
alkalmat, amelyre te készíted el a vacsorát.
Ha valaki így szeretne hozzájárulni az
Alphához, akkor ezt Germuska Veronikának
jelezze a plakáton megadott e-mail címen
vagy telefonszámon.

Idén tavasszal is lesz kísért imádság hete
Piliscsabán a Szociális Testvérek jóvoltából.
Ez egy egyénileg kísért, otthon végezhető
ingyenes lelkigyakorlat. Az információkat a
listáinkra kiküldtem, a jelentkezési lap
onnan letölthető; részvételre korlátozott
számban van lehetőség, összesen 16 főt
tudnak vállalni a kísérők.

Eddig minden héten készítettünk egy
Szívügy című újságot, amelyben egy kis
aktuális olvasnivalót és az adott heti
hirdetéseket kínáltunk. Ezt most
szeretnénk minden közösségünk számára
elérhetővé tenni, így innentől kezdve
Ligeten, Csabán és Jászfalun is ez elérhető,
és a misék után elvihető.

Ligeten a keresztelőkutat liturgikus és
praktikus okból a gyóntatószék jelenlegi
helyére helyezzük át, a gyóntatószék pedig
az orgona korábbi helyére kerül néhány
héten belül.

FOGADÓÓRA

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

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS

telefon 06 30 611 1296
e-mail px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA IRODISTA

telefon 06 20 554 9145
e-mail sylvia.kiraly@gmail.com

AKTUÁLIS MISEREND
HÉTFŐ 18 óra Piliscsaba

KEDD 18 óra Klotildliget

CSÜTÖRTÖK 18 óra Klotildliget

PÉNTEK 18 óra Piliscsaba

SZOMBAT 18 óra Klotildliget

VASÁRNAP 9 óra Klotildliget
11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu
20 óra Klotildliget

IGENAPTÁR – ÉVKÖZI VI. VASÁRNAP
Sir 15,15-20
Zsolt 118
1Kor 2,6-10
Mt 5,17-37

Imaszándékunk:
AZ ALPHA KURZUSÉRT


