
Szívügy

A piliscsabai, a klotildligeti és
a pilisjászfalui római katolikus

egyházközségek hírei

XVI. évf. 11. szám 2020. márc. 15.

LELKI ADOPTÁLÁS GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN

Olaj Anett

„… adj szüleinek szeretetet
és bátorságot, hogy meghagyják
gyermekük életét…”
Egy horvát pálos szerzetes már fiatalon
elkötelezte magát az élet szolgálatára.
Visszautasíthatatlan hívást érzett a meg
nem született gyermekek védelmére,
hiszen ők nem tudják hallatni
a szavukat, hanem szüleik vagy néha
mások oltalmára szorulnak. Apránként
hatalmas művet épített fel: országszerte
életvédő imaközösségek alakultak
a hívására: a közösség tagjai böjtölnek,
imádkoznak az élet védelméért.
Mára számos anyaotthont működtet,
és hatalmas mozgalmának imái sok
családot mentettek meg
a magzatgyilkosság örök fájdalmától.
Meglepő „mellékhatásként” a szerzetesi
hivatások száma is növekedni kezdett
náluk, ahogy a rend odafordult a 21.
század egyik legnagyobb rákfenéje:
saját gyermekeink elutasításának
jelensége felé.
Miért? Más keresztény közösségek,
plébániák beszámolói szerint is, ha egy
közösség megnyílik az élet csodájára,
az élet átjárja a közösség ellankadt
tagjait is, és a hitélet új lendületet kap.
Miként mondhatjuk, hogy
az Eucharisztia, Isten valóságos, hús-
vér jelenléte az életünkben és a
megfogant, ártatlan emberi élet
szorosan összekapcsolódik?
Szent II. János Pál pápa szerint bízva
remélhetjük, hogy az abortuszban
meghalt gyermekek az „Úrnál vannak”.
Csókay András idegsebész elveszítette
tízéves kisfiát egy epilepsziás roham

során. A felfoghatatlan fájdalomban
naponta az Oltáriszentség előtt próbált
erőt meríteni. Egy alkalommal az
Eucharisztiában meglátta a kisfiát: jól
kivehetően látta a kis Marcit az
ostyában, aki egy más alkalommal csak
a hangjával üzent az édesapjának:
„Apa, én Jézusnál vagyok.”
Aki lelki adoptálásra vállalkozik,
ünnepélyes ígéretet tesz, hogy
9 hónapon keresztül mindennap
elmond egy rövid imát és egy tized
rózsafüzért, egy általa nem ismert
magzatért, akinek az életét az abortusz
fenyegeti, hogy a gyermek szülei igent
mondjanak az életére, és szeretettel
fogadják, neveljék őt. A kezdeményezés
a fatimai Szűzanya üzenetei alapján
(„...a bűnök, melyek a legtöbb lelket
a pokolba juttatják, a test bűnei…”)
indult útjára a 20. században.
A napi ima szövege a következő:
„Uram, Jézus, édesanyád, Mária
közbenjárására, valamint Szent
Józsefnek, a bizalom emberének
közbenjárására, kérlek Téged annak
a meg nem született gyermeknek
az érdekében, akit lélekben
adoptáltam, és akit a halál veszélye
fenyeget. Kérlek, adj szüleinek
szeretetet és bátorságot, hogy
meghagyják gyermekük életét, melyet
Te magad rendeltél számára.”
Egy gyermekben a kisded Jézus
látogatja meg a családot: „Íme,
az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki
meghallja szavamat, és ajtót nyit,
bemegyek hozzá, vele étkezem,
és ő énvelem” (Jel 3,20).
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HIRDETÉSEK
Pénteken, nagyböjti péntek lévén, 17:30-kor
Csabán, 18 órakor Ligeten és Jászfalun tartunk
keresztutakat.
Szombaton, 21-e lévén, az Egyházközségi
Nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
Hétvégén a Pádui Iskolában testteológiás
lelkigyakorlat lesz fiatalok számára,
a részletekről Szabolcs atyánál lehet érdeklődni.
Vasárnapig tartós élelmiszert gyűjtünk
a sekrestyékbe a rászorulók javára.
Vasárnap, Szent József ünnepéhez kötődően,
megáldjuk az édesapákat.
Március 28-ra, szombatra, tervezett ligeti
tavaszi templom-, plébánia- és kertrendezési
nap megtartásáról a járványhelyzet
alakulásának tükrében fogunk dönteni.
A március 28-29-ei hétvégén tartjuk a lelki
adoptálást, ami azt jelenti, 9 hónapon keresztül
lelkileg kísérsz egy megfogant veszélyben lévő
életet. Ezt ünnepélyesen megígérni a 9 órás
ligeti szentmisében lesz lehetőség, a többi
szentmisén pedig a mise után közvetlenül.
Húsvét után érkezik hozzánk az Eucharisztikus
Kongresszus egyházmegyei referense, és ad
majd tájékoztatást a Kongresszusról és
a részvétel hogyanjáról. Addig is a honlapon
regisztráljunk a Kongresszusra, ez a részvétel
feltétele, és kérjünk ingyenjegyet a nyitómisére,
a zárómisére és a szombat esti körmeneteles
alkalomra, ezeken ugyanis plébániailag
tervezünk részt venni. A fiatalok figyelmébe
ajánlom a péntek esti ifjúsági estet is.

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 – NAGYBÖJT III. VASÁRNAP
Kiv 17,3-7
Zsolt 94
Róm 5,1-2.5-8
Jn 4,5-42

Imaszándékunk:
A NAGYBÖJT ÁTÉLÉSÉÉRT

Sok babát váró szülő nem hallja meg
a zörgetést, mert a halk kopogás
hangját elnyomja a mindenhonnan
sulykolt választási szabadság kényszere:
jól gondoljuk végig, hogy jókor jön-e
ez a baba, egészséges lesz-e, jó lesz-e
neki ilyen anyagi, családi, egészségi
körülmények között, vagy inkább…?
Isten szabadnak teremtett minket –
a választásra is. De Benedek pápa
szerint egyedül Isten az, aki
a szabadságunknak értelmet ad.
Engedjük be ezt a szelíd vezetést
az életünkbe, halljuk meg az Élet
Istenének gyöngéd hangját: „Nyisd ki
a szádat ahelyett, aki néma,
a gyámoltalanok ügye védelmében!”
(Péld 31,8).
Fogadjunk lélekben örökbe egy
veszélyben lévő magzatot,
és imádkozzunk érte 9 hónapon át!
A lelki adoptálás elkezdhető bármikor,
otthon is, vagy akár ünnepélyes
szentmise keretében, amelyre
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
lesz alkalom Piliscsabán.
További tudnivalók:
www.lelkiadoptalas.hu


