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Napjainkban a férfi veszélyeztetett faj 
és a kihalás szélén áll.  Munkáltatóik agy 
nélküli, parancsokat végrehajtó gépeket 
szeretnének látni, otthon pedig olykor 
esetlen családi díszletként vannak jelen 
a gondolataikban még mindig a munka-
helyükön lévő apák. Mindemellett a nők-
nek, a gyerekeknek és a társadalomnak 
is egészséges önbecsülésű és önértéke-
lésű családfőkre volna szükségük, akikre 
fel lehet nézni, akiknek a szava súllyal 
bír, akik szót értenek férfitársaikkal és 
fiaikkal egyaránt, és képesek fiaikat a kö-
zösség segítségével és erejével tanítani.
2014-ben többen megelégeltük, hogy 
lakóhelyünkön csak XY anyuka férjeként 
vagyunk jegyezve, és megpróbáltunk 
létrehozni valamit, amiről nem iga-
zán tudtuk, mi is valójában, csak azt, 
hogy szükségünk van rá.  Férfiségünk 
mibenlétét kerestük. Ez a folyamat azóta 
is zajlik, és hogy van igény olyan férfi 
közösségre, ahol problémáinkat, vívó-
dásainkat, szerepeinket, kihívásainkat, 
tapasztalatainkat férfi módra meg lehet 
vitatni, mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy azóta is növekszik a létszámunk, je-
lenleg közel 60 főre rúg. Közös találkozó-
inkat, a Nagysátrat havi rendszerességgel 
tartjuk, emellett két kisebb csoportban 
is találkozunk, mely csoportbontás célja 

a mély beszélgetésekhez szükséges ben-
sőséges légkör megteremtése. Ezenfelül 
kalákázunk, együtt-külön találkozunk, 
beszélgetünk, eszünk, iszunk, mulatunk, 
gyerekekkel sátorozunk, olyankor tűz 
körül énekelünk, családjainknál betlehe-
mezünk, húsvéthétfőn locsolni megyünk, 
nagypénteken férfi keresztutat járunk, 
ahol a legfiatalabbak, 16-18 évesek állít-
hatják fel a keresztet. 

Ha felkeltettük érdeklődésedet, a soron 
következő Nagysátor alkalmakon a kap-
csolattartók segítségével tudsz csatla-
kozni hozzánk:

• április 8. 
• május 6.
• szeptember 16.
• október 14.
• november 11.
• december 9.
• december 16.

Kegyes Balázs: 
+36704572416, kegyesbali@gmail.com
Papszt Miklós: 
+36204779856, papszt.miklos@gmail.com
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 HÉTFŐ
 8 óra  Páduai Szent Antal Iskola

 KEDD
 23:30  Iosephinum

 CSÜTÖRTÖK
 18 óra Klotildliget

 PÉNTEK
 17 óra  Piliscsaba

 SZOMBAT
 17 óra  Piliscsaba 
 18 óra  Klotildliget

 VASÁRNAP 
 8 óra  Piliscsaba 
 9 óra  Klotildliget
 11 óra  Klotildliget
 11 óra  Piliscsaba
 17 óra  Pilisjászfalu
 20 óra  Klotildliget

	 HÉTFŐ-SZOMBAT
 18 óra  Egyházközségi Nővérek

HIRDETÉSEK

Kedden 20 órától 24-óráig nyitott lelki 
est lesz a Iosephinumban: keresztúttal, 
virrasztással, szentségimádással, me-
ditációs szobákkal. 23:30ig gyóntatás, 
utána pedig szentmise.

Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén, 
20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában 
szentségimádást tartunk.

Pénteken, elsőpéntek lévén, 18-22 óráig 
a ligeti templomban csöndes szent-
ségimádás és gyónási, beszélgetési 
lehetőség lesz.
Péntekenként 16:30-kor Csabán, 
18 órakor Ligeten és Jászfalun vannak a 
keresztutak. Vasárnaponként 15 órakor 
Jászfalun a hegyen is tartunk keresztutat.

Szombaton, 9 órától Klotildligeten és 
Pilisjászfalun is tavaszi kertrendezési 
és takarítási napot tartunk. Ebéddel 
készülünk, étkészletet hozzatok.
Szombaton 16:30-tól Budapesten a  
Központi Szemináriumban konferencia 
lesz Prohászka püspökről majd utána  
Prohászka mise.

Jövő	vasárnap országos gyűjtés lesz 
a Szentföld javára.

Bátorítok mindenkit, hogy aki még nem 
nyilatkozott az 1%	felajánlásáról, azt a 
Magyar Katolikus Egyház javára tegye 
meg. A csabai plébániának és a Páduai 
iskolának is van egy alapítvány, a + 1% 
felajánlást ezeknek az alapítványoknak 
is meg lehet tenni, szórólapjaik hátul 
találhatók. 
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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

IGENAPTÁR - NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Iz 43,16-21 
Fil 3,8-14
Jn 8,1-11 ÁPR.7
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