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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETE A JÁRVÁNY IDEJÉN
Az MKPK rendelkezései a mi
egyházmegyénkben is életbe lépnek
szombattól. Azóta a mai napon megjelent
az MKPK liturgikus melléklete. Ezeket
alkalmaztam a mi helyzetünkre.
Kérésünk
Mostantól átkerülünk az online térbe,
ezért, aki szeretne valamennyire
közösségbe maradni:
1. a listára fel tudjuk tenni, írjon Fárizs
Péternek: pfarizs@gmail.com vagy
Szabolcs atyának: px.sacerdos@gmail.com.
2. Mondjátok a híveknek, hogy van
honlapunk: piliscsabatemplom.hu, ahol
minden fennmaradó lehetőség elérhető
a számukra.
Online lehetőségek
SZENTMISE ONLINE: A rendelkezés
nyomán csak sine populo (nép nélküli)
miséket lehet tartani, azaz csak és
kizárólag a pap tartózkodhat a
templomban. De a szentmisék
követhetőek online, és élünk is ezzel a
lehetőséggel, azaz a következő miserend
lép életbe: hétfőtől szombatig minden nap
18 órakor, vasárnap pedig 9 órakor
közvetítjük a szentmisét a honlapunkon
keresztül. A YouTube-ra tovább
streameltük a közvetítést, így már
bármennyien tudják azt követni, a link-
honlap osztható másoknak is. Az
egyházjog még biztosítja a zenei szolgálat
meglétét, ezzel is élünk, hétfőtől
szombatig csöndes mise lesz, a vasárnapi
pedig egyszer orgonás, egyszer gitáros,
most az orgonással kezdünk.
A szentmisékre kérhettek szándékokat!
A fizetéstől most eltekintünk. Egy misére
most összesen három szándékot is

kérhettek, de egy héten egyszer kérhetsz
egy szándékot, a honlapunkon
piliscsabatemplom.hu az élő közvetítés
alatt tudod beírni szándékot (egyelőre
április végéig) és az adott heti szándékok
a honlap kezdőlapján is meg fognak
jelenni. Az adott mise elején be fogom
olvasni a szándékaitokat.
Az áldozásra szentmise keretében nem
lesz lehetőség, de most akkor élünk egy
másik lehetőséggel, ez pedig a lelki
áldozás, ami azt jelenti, hogy a szentmise
áldozási részénél kérem Jézus, hogy lépjen
be az életembe, és adja meg
a szentáldozás kegyelmeit. A szentmise
ezen részénél az ehhez kapcsolódó imát
fogom elimádkozni, amihez ti majd tudtok
kapcsolódni.
SZENTMISE UTÁNI IMA ONLINE: A 18 órás
misék után (vasárnap a 9-es után) élünk
azzal a lehetőséggel, hogy a sekrestyébe ki
lett vezetve az oltár mikrofonja, így
a szentmise után a sekrestyéből lehet
imát, elmélkedést tartani egy személynek
kb. fél órás időtartamban, amit online
szintén tudtok követni. Ezzel a célunk
a közösség megélése, a közös ima
előmozdítása. Erre szintén a honlapunkon
alul tudtok
jelentkezni: www.piliscsabatemplom.hu.
Aki vállalja, a szentmise alatt tud bejönni
a sekrestye felől, utána elvégzi egyedül
az imát, majd azt követően én zárom
az épületet. Az adott heti előimádkozók és
a választott imaformák listája is fent lesz
a honlapon.
SZENTSÉGIMÁDÁS ONLINE: A folyamatos
online közvetítésnek köszönhető online
„szentségimádást” is tudtok végezni, mert
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HIRDETÉSEK

FOGADÓÓRA

telefonon vagy emailen érdeklődjön.

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

ONLINE MISEREND
www.piliscsabatemplom.hu
HÉTFŐ 18 óra

KEDD 18 óra

SZERDA 18 óra

CSÜTÖRTÖK 18 óra

PÉNTEK 18 óra

SZOMBAT 18 óra

VASÁRNAP 9 óra

IGENAPTÁR – NAGYBÖJT IV. VASÁRNAP
Sám 16,1b.6-7.10-13a
Zsolt 22
Ef 5,8-14
Jn 9,1-41

Imaszándékunk:
A KIALAKULT HELYZET
JÉZUS SZÁNDÉKA SZERINTI
ÁTÉLÉSÉÉRT

a szentmisék kivételével az Oltáriszentség
ki lesz helyezve az oltárra.
BESZÉLGETÉST ONLINE: Telefonon,
Skypon elérhető vagyok, kereshettek.
Személyes lehetőségek
NYITOTT TEMPLOM: A csabai templomot
reggel 7-től sötétedésig, a ligetit reggel
7‐től a 18 órás szentmiséig (vasárnap
sötétedésig) nyitva tartjuk. Ligeten
a Szentség is ki van helyezve az oltárra,
lehet szentségimádást végezni.
ÁLDOZTATÁS: Kivételes esetre van
fenntartva, kézbe lehet áldozni, és engem
keressetek (az áldoztatókat ne).
GYÓNTATÁS: Szabadtéren lehetséges a két
méteres távolság megtartásával, erre
a vasárnapi online misék után (10 és 11 óra
között) a ligeti templomkert szaletlije alatt
biztosítok lehetőséget. Ha többen lenné‐
tek, akkor maradok 11 után is. Gyónni csak
személyesen lehet (telefonon, neten nem).
KERESZTELÉS: Ha szükséges, meg lehet
tartani, keresztelendő, szülők
és keresztszülők lehetnek jelen.
HÁZASSÁGKÖTÉS: Ha szükséges, meg
lehet tartani, pap, házasulandók, szülők és
tanúk lehetnek jelen.

TEMETÉS: Lehetséges, szűk körben, rövid
liturgiával.
BETEGEK KENETE: Lehetséges, pap
szolgáltathatja ki.
TÖKÉLETES BÁNAT FELINDÍTÁSA:
Rendkívüli helyzetben, amennyiben nincs
gyónásra lehetőség, a súlyos bűnöktől a
tökéletes bánat fölindítása is megszabadít.
A fent jelzett lehetőségek szűkülni fognak,
ha szigorúbb állami szabályozások jönnek
(kijárási tilalom, karantén stb). Amiben
tudok-lehet, állok rendelkezésre,
imádkozom értetek, sok kegyelmet
és kitartást! Az előttünk álló időszak elég
sok lehetőséget kínál az átformálódásra,
elmélyülésre, teljesebb megtérésre.
Ha bárkinek kérdése, észrevétele, javaslata
van, írjon-keressen bátran!

Most vasárnap, Szent József ünnepéhez
kötődően megáldom az édesapákat.
Szerdán, Gyümölcsoltó Boldogasszony
napján és jövő hétvégén tartjuk a lelki
adoptálást, ami azt jelenti 9 hónapon
keresztül lelkileg kísérsz egy megfogant
életet. Az online közevetítés segítségével
fogjuk ezt is megtartani.
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