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HÚSVÉTI IMÁDSÁG

Urunk, Jézus Krisztus, Te a halál
sötétségébe elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében most
és mindenkor szereteted elrejtett
hatalma lakik,
S titkaid közepette a megváltottak
allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos
egyszerűségét, mely nem hagy
tévelyegni minket,
S ha a sötétség és az elhagyatottság
óráiba hívsz, amikor minden
bizonytalannak látszik,
Adj abban az időben is, amikor ügyed
halálküzdelmet vív,
Elegendő fényt, hogy téged
el ne veszítsünk,
Elegendő fényt, hogy másoknak is
fény lehessünk,
Azoknak, akik még jobban
rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
Mint a hajnalfény, napjainkba,
Hadd legyünk igazán húsvéti emberek
a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét
napokban egyaránt,
a mai időkben is vidáman járjuk
utunkat eljövendő dicsőséged felé.
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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 – HÚSVÉTVASÁRNAP
ApCsel 10,34a.37–43
Zsolt 117
Kol 3,1–4 vagy 1Kor 5,6b–8
Jn 20,1–9

Imaszándékunk:
HÁLÁBÓL A MEGVÁLTÁSÉRT

A honlapunkon – amit folyamatosan
frissítünk – továbbra is elértek minden
lényeges tartalmat.
A szentmiséket hétköznap 18 órakor,
az előestit szombaton 18 órakor,
vasárnap 9 órakor közvetítjük.
A Szent László Óvodába való
jelentkezéshez, a beiratkozáshoz
szükséges információkat és jelentkezési
lapot a honlapunkonmegtaláljátok.
Mint azt a legtöbben tudjátok,
hazánkban a plébániáknak két bevételi
forrása van, a perselypénz és
az egyházadó, az ezekből befolyó
összegből állunk mindent.
Mivel a hívek most nem vehetnek részt
a szentmisén, így elesünk a perselybe‐
vételtől, és mivel az hívek egy része
készpénzben fizette az egyházadót
az egyházadó szedőknek, ami most nem
lehetséges, így ezen bevétel egy része
sem érkezik meg hozzánk. Van némi
tartalékunk, de hosszútávon szeretnénk
a fizetőképességünket megtartani,
ugyanakkor azt is tudjuk, hogy most
valószínűleg többen is nehezebb anyagi
helyzetbe fognak kerülni, ezért
a következőket szeretnénk tőletek kérni:

Aki teheti, a perselypénzre szánt
összeget havonta utalja a számlánkra
(https://piliscsabatemplom.hu/
elerhetoseg) csabaiak a csabaira, ligetiek
és jászfaluiak a ligetire. A közlemény
rovatba azt írjátok be, hogy: „adomány”,
a jászfaluiak pedig azt, hogy: „adomány
Jászfalu”.
Aki teheti, az egyházadót utalja
a számlánkra (https://
piliscsabatemplom.hu/elerhetoseg)
csabaiak a csabaira, ligetiek és
jászfaluiak a ligetire. A közlemény
rovatba azt írjátok be, hogy: „egyházi
adó”, a jászfaluiak pedig azt, hogy:
„egyházi adó Jászfalu”. Javasoljuk
a rendszeres utalás beállítását.
Aki ezekkel a lehetőségekkel nem tud
élni, de anyagilag megteheti, tőlük azt
kérjük, hogy mind a perselypénzt, mind
az egyházadót tegyék félre, és amikor
véget ér ez a helyzet, akkor majd
odaadják. Köszönjük
együttműködéseteket, segítségeteket!
Érkezett még 1 millió forint adomány
a ligeti templom ablaküvegeire, és
az államtól is kaptunk még 4,4 millió
forint támogatást, így összesen 9 millió
forint áll rendelkezésünkre, hogy nyáron
az összes ablaküveget felújítsuk.
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