
Pilisszántói Boldogasszony kápolna  
2017 évi mise rendje

Eltérően az évek alatt megszokottól az idén sajnos nem lesz minden Boldogasszony ün-
nepkor mise. Ennek egyetlen oka van, a súlyos paphiány. Örömmel fogadjuk viszont a 
zarándok csoportokat mise bemutatásra bármikor, ha hoznak magukkal papot. A kápolna 
mindig, mindenki előtt nyitva áll!

Három  szentmise lesz:
1.   A tíz éves jubileumát ünneplő, Csíksomlyóval közös „Magyarok Miséje”: 
június 3-án pünkösd szombatján,  egy időpontban szervezett kiemelten fontos mise, az 
itteni idő szerint 11 óra 30 perckor.  A nemzet egységéért felajánlott ünnepi misét Mikes 
Kelemen szülőfalujából, Zágonból származó Fazakas Gusztáv tiszaszigeti atya mutatja 
be, akit a szintén Zágonban született Berszán Lajos  atya Gyimesfelsőlokról Arany Misés 
áldásban részesített itt, a tavalyi Magyarok Miséjén.  Ma együtt imádkozunk Erdélyi 
testvéreinkkel a magyarság megmaradásáért, a Pilist és Hargitát összekötő Pünkösdi 
Szentlélek erejével. A mise méltóságát emelik Petrás Mária csíksomlyói Máriás énekei.
2. Nagyboldogasszony tiszteletére: mise bemutatás augusztus 19-én szombaton 11 órakor.
3. Böjte Csaba testvér miséje, május 13-án szombaton 11 órakor.
Muzsikál a Pilis. Május 21-én vasárnap du 16 órakor: „Ismerős Arcok” együttes jóté-
konysági koncertet tart a kápolna előtt. Belépő nincs, csak önkéntes adomány.

Imaórát ill. igeliturgiát tartunk  aktuális felajánlásokra:
Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszteletére. Február 4-én szombaton 11 órakor 
Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére Március 25-én szombaton 11 órakor
Sarlós Boldogasszony tiszteletére Július 01-én szombaton 11 órakor
Kármellhegyi Boldogasszony tiszteletére Július15-én szombaton 11 órakor
Kisboldogasszony tiszteletére Szeptember 9-én szombaton 11 órakor
Magyarok Nagyasszonya, tiszteletére Október 7-én szombaton 11 órakor
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása tiszteletére December 9-én szombaton 11 órakor

Téli Napfordulón, a már hagyományossá vált december 21-i Napváráskor az Isten ál-
dását, a Fény születését várjuk a Ziribár hegyszoros anyaölében. Az év ezen különleges 
napján reggel fél 8-kor kelő Nap beragyogja a kápolna Boldogasszonyát. Három napig 
nem mozdul a Nap, megvárja a Megváltó születését, majd 24-én újra indul éves útjára. 
Szilveszter éjjelén, éjfélkor a Himnusz eléneklésével a magyarok Boldogasszonyának egész 
évi gondoskodását kérjük édes hazánkra!  
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