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„MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD”

2020 szeptemberében hazánkban,
Budapesten kerül megrendezésre
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus. E rendezvény kapcsán
lehetőségünk nyílik arra, hogy
az egész világ előtt megvalljuk
Jézusba és az Oltáriszentségbe
vetett hitünket, és tanúságot
tegyünk az örömünkről és
keresztény reményünkről.

A kongresszusra készülve hordozza
körbe az egyház Magyarországon és
a környező országokban
az Eucharisztikus Kongresszus
szimbólumát, az Ozsvári Csaba
ötvösművész által készített
missziós keresztet.

A kereszt középpontjában
egy Szent Kereszt-ereklye
van elhelyezve, melyet –
a leveles díszek
fordulataiban – magyar és
magyar vonatkozású

szentek és boldogok ereklyéi
vesznek körbe.

Ez a kereszt – szentjeink földi
maradványaival – egy darab
a Mennyországból.

Mi is ebbe az örökké tartó
országba vagyunk hivatalosak,
és ezzel a „közösséggel”.

A „vírus” felülírta terveinket, mint
ezekben a hetekben sok minden
mást is. Elmarad Ozsvári Csaba
piliscsabai kiállítása, és az általa
készített missziós kereszt sem
érkezik – ünnepélyes módon – ligeti

templomunkba.
Sőt, azt is felülírta, amit
a missziós keresztről és
a kereszten lévő ereklyékről
írni terveztem.

Ebben a helyzetben inkább
fogadjátok szeretettel ezt

a ma kapott írást.



„Az emberiség pontosan azt
a betegséget kapta, amelyikre
szüksége volt.
Már nem értékeljük az egészséget,
ezért kaptunk egy betegséget, hogy
megértsük – az egészségünkkel
foglalkoznunk kell!
Már nem értékeljük a természetet
magunk körül, ezért kaptunk egy
betegséget, melynek köszönhetően
keveset tudunk a természetben
tartózkodni.
Már elfelejtettük, hogyan kell
családként élnünk, ezért kaptunk
egy betegséget, amely bezárt
minket az otthonainkba, hogy
megtanuljunk ismét családként
élni.
Már nem tiszteljük az időseket, ezért
kaptunk egy betegséget, amely
emlékeztet az ő esendőségükre.
Már nem értékeljük
az egészségügyi dolgozókat, ezért
kaptunk egy betegséget, amely
emlékeztet minket
a pótolhatatlanságukra.
Már nem tiszteljük a tanárokat,
ezért kaptunk egy betegséget,
amely bezárta az iskoláinkat,
melynek köszönhetően a szülők
próbálják tanítani a gyermekeiket.
Azt gondoltuk, hogy mindent
megvehetünk, mindenhol ott
lehetünk, azzal és akkor, amikor
csak akarunk, ezért kaptunk egy
betegséget, amely megmutatja,
mennyire nem természetes és
magától értetődő is mindez.
Szabadidőnket
bevásárlóközpontokban töltöttük,
ezért kaptunk egy betegséget, hogy
megértsük, a boldogságot nem

lehet megvenni.
Nagyon sokat foglalkoztunk
a külsőnkkel, hasonlítottuk
magunkat másokhoz, ezért kaptunk
egy betegséget, amely maszkkal
takarja ez az arcunkat, hogy
megértsük, a valódi szépség nem
ott rejtőzik.
Azt gondoltuk, a Föld urai vagyunk,
ezért kaptunk egy betegséget, hogy
ez az apró, láthatatlan kórokozó
megszelídítsen minket.
Ez a betegség nagyon sok mindent
elvesz tőlünk, ugyanakkor
lehetőséget ad arra, hogy újból
észrevegyük, hogy mi az igazán
fontos az életben.”

Azt gondolom, hogy ami most
velünk történik, az lehetőséget ad
megállni, elcsendesedni, megújulni
a hitünkben, újra döntést hozni
Jézus mellett, és az ő akarata szerint
alakítani a tetteinket és egész
életünket.

A megújulás reményében hívom
a testvéreket együtt imádkozni
Szent Ferenccel.

Ferenc ajkán akkor hangozhatott el
ez az ima, amikor San Damiano
templomában a keresztről így szólt
hozzá az Úr: „Menj, Ferenc, és
építsd fel házamat, mely, mint
látod, romokban hever”

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét, és
adj nekem igaz hitet, biztos reményt
és tökéletes szeretetet, érzéket és
értelmet, Uram, hogy megtegyem
a te szent és igaz parancsodat.

Ámen.

Paczolay Balázs



A honlapunkon – amit
folyamatosan frissítünk –
továbbra is elértek minden
lényeges tartalmat.

A mai napon, virágvasárnap
megáldott barkákat
a templom bejáratához
helyezem, aki errefelé jár, vihet
belőle haza.

Nagyhétfőn, nagykedden és
nagyszerdán szokásosan 18
órakor lesznek az online
közvetített szentmisék.

Nagykedden és nagyszerdán
19 és 22 óra között László atya
a ligeti templomkertben,
Szabolcs atya a csabai
plébánia kertjében fog
gyóntatni. A gyónási
lehetőség a honlapon jelzett
előzetes regisztrációhoz
kötött, a felosztás szerint
72 embert áll módunkban
meggyóntatni.

Nagycsütörtökön 18 órakor
lesz online közvetítéssel
az utolsó vacsora
emlékmiséje. A szertartás
után kinyitjuk a templomot, és
másnap reggelig (és azt
követően is) folyamatos
szentségimádási lehetőség
lesz a ligeti templomban.
Kérjük, hogy 21 órától másnap
7 óráig legalább egy-egy
ember vállaljon egy-egy
szentségi órát, ezt kérem,
hogy a honlapon feltüntetett
táblázatba írjátok be. Ha a fent
jelzett 72 gyónási hely betelt,
és valaki szeretnének még
jönni, akkor kérem, nekem
jelezzék, és a szertartás után
meggyóntatom őket.

Nagypénteken 15 órakor
online közvetített keresztutat
végzünk. 16 órakor az előre
jelentkezettek számára online
családos keresztút lesz. 18
órakor tartjuk online

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK NAGYHETI ÜNNEPI RENDJE
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FOGADÓÓRA

telefonon vagy e-mailen 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 20 óra
VASÁRNAP 9 óra

IGENAPTÁR – VIRÁGVASÁRNAP
Iz 50,4-7
Zsolt 21
Fil 2,6-11
Mt 26,14-27.66

Imaszándékunk:
A NAGYHÉT ÉS A HÚSVÉT
ÁTÉLÉSÉÉRT

közvetítéssel a nagypénteki
szertartás. Ezt követően kinyit‐
juk a templomot, és az oltár‐
nál elhelyezett feszület előtt
lehet kereszthódolatot
végezni, a templomban
csöndben imádkozni egészen
éjfélig.

Nagyszombaton 7 órától
19 óráig szentsírlátogatás lesz
a csabai és a ligeti templom‐
ban is. 19 óráig a ligeti

templomban,
az erre előké‐
szített asztalon
el tudjátok
helyezni
az ételszen‐
teléshez
valókat, amiket

a szertartás
után el tudtok
majd vinni.
20 órakor kez‐
dődik online
közvetítéssel
a feltámadási
szentmise.

Húsvétvasárnap 9 órakor
közvetítjük az ünnepi
szentmisét.

Ezeken kívül önálló egyéni és
közösségi programokkal lehet
élni az adott állami és egyházi
rendelkezések betartásával.
Amennyiben viszont ezeket
a kezdeményezéseket
szeretnétek meghirdetni,
kérem, hogy előtte külön
velem egyeztessetek.
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