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FELHÍVÁS IMÁRA
Kedves Barátaink!
A pandémia első hulláma enyhülésekor,
a tavaszi veszélyhelyzet végén, május 31-én
közel három hónap közös imádság után úgy
váltunk el, hogy folytatjuk az imádságot,
de bíztunk benne, hogy hasonló célból nem kell
újra összejönnünk.
Most azonban ismét járványügyi
veszélyhelyzetben vagyunk, és ismét arra
hívunk mindenkit, hogy fejezzük
ki együttérzésünket és közelségünket
a koronavírus-fertőzésben szenvedők felé,
mindazok felé, akik betegek, imádkozzunk
elhunytainkért hazánkban és határainkon túl.
Mindenkit arra hívunk, hogy szólítsuk meg
együtt Istent, aki életünknek és hitünknek
forrása. Aki mindig többet ad nekünk, mint amit
megérdemlünk és kívánhatunk. Árassza ránk
irgalmát, bocsássa meg nekünk, amivel
lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni
sem merünk, adja meg nekünk atyai jóságából.
Arra hívunk mindenkit, hogy a járványveszély
elvonulásáig a déli imádságot követően
fohászkodjunk együtt mindennap Istenhez
Erdő Péter bíboros, prímás imádságával,
és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa
felajánló imája segítségével.
A közös imát naponta 11.55-től a Magyar Kurír
YouTube-csatornáján élőben közvetítjük a buda‐
pest-angyalföldi Szent Mihály-templomból.
Az imádságot a kihelyezett Oltáriszentség előtt
Kuzmányi István diakónus, főszerkesztő vezeti.
Csatlakozzanak imádságunkhoz!
Budapest, 2020. november 12.
NEK Titkársága
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Magyar Kurír és Új Ember szerkesztősége
Böjte Csaba, Csókay András és Szikora Róbert,
a világesemény hírnökei
Fodor Réka missziós orvos,
az Afréka Alapítvány megálmodója

Erdő Péter bíboros, prímás imádsága járvány idején
Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted
az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész
gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát
adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére
megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról
és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk
megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb
és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük
neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk
megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk
az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek
ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem
találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van
az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb
megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak
vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat
szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség
megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását
a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat
a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást,
az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt
és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet,
a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk
minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a
gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős
viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség
terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal,
szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj
értünk! Ámen.

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/imadkozzunk-egyutt-ismet-naprol-napra-jarvany-megszuneseert
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HIRDETÉSEK

KÖZÖSSÉGI TEREK HASZNÁLATA

A bevezetett állami és egyházi
rendelkezések alapján néhány
változtatást nekünk is kellett
eszközölnünk, ezek a következők:
1. A vasárnapi klotildligeti 20 órás

szentmise átkerül 18:30-ra, és a hát‐
só kápolnába is kivetítésre kerül.

2. A vasárnapi klotildligeti 9 órás
szentmise nemcsak a hátsó
kápolnába, hanem a közösségi
teremben is kivetítésre kerül.

3. A klotildligeti plébániát lezárjuk,
a közösségek nem használhatják.

4. A szentmiséket Klotildligetről
közvetítjük, keddi és csütörtöki
18 órást, a vasárnap 9 órást
és 18:30‐ast, a szombati 18-as
szentmisét nem.

5. Minden más marad: a templomaink
és szentségi kápolnánk nyitva‐
tartása, a szentségkiszolgáltatások,
a gyónási lehetőségek, a papként
való megkeresésem lehetősége.

Most vasárnap országos gyűjtés
a karitász javára.

December 20-ig tartós élelmiszert
gyűjtünk a rászorulók javára
a sekrestyében.

Aki jövő évre szeretne Adoremust
vagy Új Embert igényelni, kérjük
a sekrestyében jelezze.
Megrendeltük a Szeressétek
Egymást negyedévente megjelentő
katolikus evangelizációs magazint, ami
az egyik legjobb katolikus lap, hátul
megvehető, ha elfogyott, akkor azt
György-Deák Panninak jelezzétek.
Megjelent a Camino breviárium, ami
egy kis lelki navigátor minden nap,
karanténban imádságoskönyv, járvány
idején lelkigyakorlat, megvásárolni
Marika nővérnél lehet.

Jövő hétfőtől kezdődnek a roraték,
amik reggel 6 órakor lesznek
megtartva, hétfőn és pénteken
Piliscsabán, kedden (gitáros),
szerdán (gyertyafényes)
és csürtörtökön Klotildligeten.

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, ADMINISZTRÁCIÓ

telefon 06 20 554 9145
e-mail sylvia.kiraly@gmail.com

SZENTMISÉK RENDJE
a klotildligeti szentmiséket online is közvetítjük

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
18:30 Klotildliget

IGENAPTÁR – KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAP
Ez 34,11-12.15-17
Zsolt 22
1Kor 15,20-26.28
Mt 25,31-46

Imaszándékunk:

A KÖLCSÖNÖS TISZTELET
ÉS SZERETET AJÁNDÉKÁÉRT
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