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HÚSVÉTRA

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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HIRDETÉSEK

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 18 óra
VASÁRNAP 9 óra

IGENAPTÁR – HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA
ApCsel 2,42-47
Zsolt 117
1Pét 1,3-9
Jn 20,19-31

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.

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 perselybevételtől, és mivel a 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 fizetőké‐
pességünket 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 írja 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 írja 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, tőle azt
kérjük, hogy mind a perselypénzt,
mind az egyházadót tegye félre, és
amikor véget ér ez a helyzet, akkor
majd odaadja. Köszönjük
együttműködéseteket, segítségeteket!
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