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MIÉRT FOGADJAK ÖRÖKBE EGY ÉLETVESZÉLYBEN LEVŐ MAGZATOT?

Ha jól emlékszem, 2014-ben vezette Klo‐
tildligeten az első lelki örökbefogadást
Bindes Ferenc atya. Ő 1996-ban ismerte
meg ezt az imaszolgálatot, amely Ame‐
rikából indulva, Lengyelországon
át érkezett hazánkba. Hozzá, Sopronba
az ottani Keresztény Édesanyák Szent
Mónika Közössége hozta el, és évről évre
az ő segítségükkel szerveződött a lelki
örökbefogadás. (Aki még nem tudná,
mi ez: egy általunk nem ismert, abor‐
tuszveszélynek kitett magzat életéért
imádkozik kilenc hónapon keresztül
a lelki örökbefogadója.) Ez a lelki „kap‐
csolat” ígérettétellel kezdődik. Erre
lehetséges vállalkozni általában Gyü‐
mölcsoltó Boldogasszony ünnepe kap‐
csán, mint idén nálunk – bármikor
máskor is el lehet kezdeni az imádko‐
zást.
Mindenkit buzdítanék, mint gyakorló
„pótmama”: vállaljon el egy kisbabát, –
de dönteni mindenkinek önállóan kell!
Légy szabad! – mondaná Szabolcs atya.
Itt következik néhány szempont; a jó
döntés érdekében lehet a listákat foly‐
tatni:

Miért fogadjak örökbe egy
életveszélyben levő magzatot
– és miért ne fogadjak örökbe
Miért igen?
● Segítsége leszek a döntéshelyzetben
levő kismamának;

● Végre egy gyerek, aki nem hisztizik,
és nem nekem kell pelenkázni;

● Meddő párként is (legalább
örökbefogadó) szülővé válhatunk;

● A családi életemre is hatással lesz,
ha végre elkezdünk valamiért együtt
imádkozni;

● Abortuszom volt, szeretném jóvátenni;
● Másokat is hitelesen szólíthatok,
hívhatok meg imádkozni;

● Legalább ennyit tudok tenni
másokért;

● Ciki, ha a szomszédom vállalja,
én meg nem;

● Majd izgalmas lesz odafent
a Mennyországban találkozni.

Miért ne?
● Hagyjanak már békén ezzel, van elég
bajom;

● Nincs időm imádkozni;
● Sosem akartam gyereket;
● Nem tartom értéknek – embernek – a
magzatot;

● A gyerekem akarja, muszáj példát
mutatnom;

● Abortuszom volt, nem akarok minden
nap erre emlékezni;

● Félek, hogy nem leszek kitartó/
néhányszor elfelejtem elmondani;

● Nem tudok rózsafüzért imádkozni…
azt sem tudom, mi az…

Ha kérdezni szeretnél:
marikanover70@gmail.com
Ha többet szeretnél tudni:
www.lelkiadoptalas.hu
Ha még többet szeretnél tenni:
a 40 nap az életért keretében imával,
böjttel is segíthetsz.
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HIRDETÉSEK
A héten ünnepeltük Szent Józsefet,
az édesapák védőszentjét, így
a most hétvégi szentmisék
záróáldása előtt megáldom
az édesapákat.

Most hétvégén tartjuk a lelki adop‐
tálást, amire egyes szentmisék után
van lehetőség.

Most vasárnap estig tartósélelmi‐
szert gyűjtünk a rászorulók javára
a sekrestyéinkben.

Hétfőtől egészen Nagyszerdáig sok
órányi gyónási időpontot adtunk
meg Száraz László atyával, hogy
a húsvéti szentgyónásotokat
el tudjátok végezni. Jelentkezni
a honlapunkon keresztül tudtok.
Lesznek még időpontok a szent
háromnapon is, azokat a későbbiek‐
ben tudjuk majd megadni.

Nagyböjt péntekein és vasárnapjain
keresztutakat tartunk, a menet‐
rend már ismert.

A CSATA, családos táborunk idő‐
pontja: augusztus 11-15.

A plébániai képviselőtestületek
mandátuma, amely öt évre szól,
tavaly tavasszal lejárt, akkor a jár‐
vány miatt a Püspökségtől kaptak
még egy évet, amit most – a hely‐
zetre való tekintettel – megtoldottak
még egy évvel, így a választás jövő
tavaszra tolódik. Köszönjük eddigi,
és ezutáni munkájukat is!

A piliscsabai templom külső felújí‐
tásának első ütemére a szerződé‐
seket a héten aláírtuk. Az államtól
kaptunk a Német Nemzetiségi
Önkormányzaton keresztül 150
millió forintot, az Egyházmegyétől
pedig 40 millió forintot. A munkála‐
tok a héten megkezdődtek, és vár‐
hatóan szeptemberig fognak
tartani. A mostani felújítás a torony‐
sisak cseréjéből, a torony és a
főhomlokzat megújításából áll majd.

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

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

IGENAPTÁR – NAGYBÖJT V. VASÁRNAP

Imaszándékunk:

A HÚSVÉTI KÉSZÜLETÉRT

Jer 31,31-34
Zsolt 50
Zsid 5,7-9
Jn 12,20-33

FOGADÓÓRA

csütörtök 17:00 – 17:45
péntek 17:00 – 17:45
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https://piliscsaba-katolikus.hu/klotildliget-elokep
mailto:px.sacerdos@gmail.com
mailto:sylvia.kiraly@gmail.com

