
Szívügy

A Klotildligeti  
Római Katolikus  

Egyházközség  
hírei

XV. évf. 02. szám   2019. jan. 13.

Karácsony előtt társközösségünk,  
a Baba-Mama Klub mutatkozott be 
egyházközségünknek. A PAKK közösség 
két éve vált külön a babás-kisgyerme-
kes korosztálytól. 
Milyen az idősebb édesanyák közössége 
plébániánkon? Témáinkban, feldol-
gozásmódunkban vezetőként arra 
törekszünk, hogy a tagjainkban rejlő 
lelki-szellemi erőinket minél jobban 
közkinccsé tegyük. Éppen ezért a pszi-
chodráma, a mentálhigiéné, a coaching 
eszközeivel dolgozzuk fel a minket érin-
tő témákat. Imával, játékkal tanúság-
tétellel, tűpontos kérdésekkel egymás 
értő meghallgatására törekszünk.
„Én mindig azt érzem, ahogy ott ülök 
az anyukák körében, hogy a Lélek ott  
fúj köztünk. Annyira közel visznek egy-
máshoz a bemelegítő játékok, a meg-
rendítő őszinteségű tanúságtételek és 
a mélységeket nyitogató kiscsoportos 
beszélgetések! Annyira érzem, hogy 
mindannyian egy sodrásban úszunk,  
s egyet akarunk. Engem az egységnek 
ez az ereje mindig kinyit, megerősít, és 
feltölt egy jó pár napra. Sok új praktikus 
ötletet is kapok itt, hogy hogyan szer-
vezzem ügyesebben a családom életét, 
de ami a legfontosabb, ahogy a gon-
dolkodásom formálódik, csiszolódik 
a többiek történetének tükrében.”

„Saját magam megismerésében is 
egyre mélyülök általa, hiszen alkalmat, 
időt és kiindulópontot ad olyan kérdé-
sek át- és továbbgondolására, ame-
lyekkel saját erőből nem foglalkoznék, 
pedig hihetetlenül fontosak. Új élmény 
számomra, hogy a ráhangoló “játékok” 
mennyit segítenek a témához közelebb 
kerülni. Az előadások és a beszélgeté-
sek pedig nagyon sok további kérdést 
vetnek föl, emellett erősítik a közössé-
get, új oldalról mutatva be a többieket. 
Megható az az őszinteség, amivel az 
előadók beavatnak az életük egy szeg-
mensébe, de az a nyíltság is, amivel a 
beszélgetések során találkoztam, és az 
az érezhetően egyre mélyülő intimitás 
is, ami lehetővé teszi, hogy ne csak a fel-
színt kapargassuk. Minden alkalommal 
azt érzem, hogy rengeteg gondolatot, 
és egyúttal rengeteg tapasztalatot is 
viszek haza magammal, újra meg újra 
rácsodálkozva arra, mennyi potenciál, 
mennyi kincs van a közösségünkben.”
Szeretettel várunk,  
csatlakozz közösségünkhöz!
Időpont: kéthetente kedden 21 órakor.
Helyszín: családoknál.

A szervezők nevében: 
Csiky Eszter (06 20 490 2900, 
c.s.i.k.y.e.s.z.t.i@gmail.com)

KÖZÖSSÉGEINK BEMUTATKOZÁSA

PAKK, AZ IDŐSEBB ÉDESANYÁK MAMAKLUBJA

Írta: Csiky Eszter 

https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/bekesseg-e-haznak-ferenc-papa-uzenete-beke-52-vilagnapjara


KLOTILDLIGET
január 13. vasárnap
 ünnepi mise 9 óra
 családok miséje 11 óra
 egyetemi mise 20 óra
Iz 42,1-4.6-7
ApCsel 10,34-38 
Lk 3,15-16.21-22
január 17. csütörtök 18 óra
január 19. szombat 18 óra
január 20. vasárnap
 ünnepi mise 9 óra
 családok miséje 11 óra
 egyetemi mise 20 óra
Iz 62,1-5
1Kor 12,4-11
Jn 2,1-11

PILISJÁSZFALU
január 13. vasárnap 17 óra
január 20. vasárnap 17 óra

PILISCSABA
január 13. vasárnap
 ünnepi mise 11 óra
január 18. péntek 17 óra
január 19. szombat 17 óra
január 20. vasárnap
 regnumos mise 9:15
 ünnepi mise 11 óra

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
fogadóóra:
 csütörtök  17:00–17:45
 péntek  16:00–16:45
telefonszám: 
 06 30 611 1296 
e-mail: px.sacerdos@gmail.com

HIRDETÉSEK

Január 20-án, vasárnap 9:15-kor  
a csabai templomban regnumos 
szentmise lesz.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
• Január 20-án, vasárnap 15 órakor  

a református templomban,
• január 24-én, csütörtök 19 órakor  

a csabai templomban,
• január 27-én, vasárnap 16 órakor  

az evangélikus templomban lesznek  
az ökumenikus imahét alkalmai. 

• Január 27-én, vasárnap 15 órakor  
ökumenikus, családos „templom- 
túra” is lesz Klotildligeten. 

Részletekkel a jövő héten szolgálunk.

Vízkereszt ünnepéhez kötődnek  
a házszentelések: akik ezt szeretnék 
kérni, Szabolcs atyát személyesen  
vagy telefonon keressék.
 
Akik ősszel szeretnének bérmálkozni, 
azok számára január 26-án, szombaton, 
19 órakor lesz a csabai plébánián egy 
megbeszélés. Erre az alkalomra 
a leendő bérmaszülőt is hozni kell.

Akik idén szeretnének házasságot  
kötni Piliscsabán, illetve akik itt szeret-
nének részt venni a jegyesoktatáson, 
és ezt még nem jelezték, keressék fel 
Szabolcs atyát.

MISEREND
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