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Május 15-én zárult egyházközségünk 
harmadik Alpha-sorozata. Sok áldást 
és kegyelmet éltünk meg a sorozat tíz 
hete alatt, amelyet, reméljük, nem csak 
mi, szervezők és résztvevők élvezhet-
tünk, hanem egyházközségünk tagjai is 
– hiszen az áldozatos vacsorafelajánlá-
sok, anyagi támogatás és az imaháttér 
az egész közösség tulajdonává teszi 
az Alphát. 
Amikor kb. másfél évvel ezelőtt meg-
fogalmazódott az Alpha Piliscsabára 
hozatalának gondolata, alkalmas esz-
köznek tekintették sokféle cél megva-
lósulásához. Bár az Alpha elsősorban 
keresőknek szól, maguk a piliscsabai 
ötletgazdák is nyitottan álltak Isten 
megvalósuló terve előtt. Személy szerint 
nekem rendkívül izgalmas látni, ahogy 
ez a terv a szemünk előtt bontakozik. 
Nagyon fontos volt számunkra, hogy 
felkészülten vágjunk neki ennek a kur-
zusnak. Az Alpha azért sikeres, mert 
a szervezők visszatükröznek valameny-
nyit Isten tökéletes szeretetéből, felté-
tel nélküli elfogadásából és a szenthá-
romságos egységből. Így a felkészülés 
során az egyház tanításainak életre 
váltása mellett fontos volt egymás 
megismerése, együtt fejlődtünk lélek-
ben a közös imádságok által, készül-
tünk a vendégszeretet gyakorlására. 

Szerző: Antal Éva

Már a felkészülés során éreztük Isten 
jelenlétét és támogatását.
Ez volt az első olyan kurzus, amelyen 
nagy többségben nem keresztény, ha-
nem kereső emberekkel találkoztunk. 
A résztvevők között elhanyagolható volt 
a korkülönbség, mindannyian nyitottan 
álltak hozzánk és egymáshoz. Minden 
adott volt egy baráti, vidám társaság 
létrejöttéhez. A mi nyitottságunk ta-
lálkozott az övékkel. Ez lehetővé tette, 
hogy őszintén beszélhessünk olyan 
kérdésekről, amelyek egészen mélyen 
érintenek bennünket; legyünk keresz-
tények vagy sem.
Nehéz összefoglalni, mi mindent kap-
tunk az Alphától. Néhány résztvevői 
visszajelzés azonban segít átérezni:  
„…barátokat, két órát egy héten, amikor 
megállhattam, megpihenhettem, útra-
valót, amin gondolkodhattam…”;  
„…segít abban, hogy egy megfelelő érték-
rendet tudjál kialakítani az életedben.”;  
„Mindegy, honnan jöttél, vagy hogy mi-
ben hiszel, nyitottak lesznek rád.”;  
„Az Alpha-kurzus az első lépés egy tel-
jesebb élet felé.”;  
„Ahol választ kapsz, ahol nem kell 
félned, hogy megítélnek, sőt, még 
bátorítanak is, ahol láthatod, hogy 
mások is vannak hasonló »cipőben« – 
na ez az Alpha.”

„HA AZ ÚR NEM ÉPÍTI A HÁZAT…”/127. ZSOLTÁR/
Beszámoló a 2019-es Alpha-kurzusról

https://www.ude.hu/templomszenteles/hirek-esemenyek/sajtokozlemeny


 HÉTFŐ
 8 óra  Páduai Iskola

 KEDD  
 -  
 SZERDA
 - 
 CSÜTÖRTÖK

 PÉNTEK
 17 óra  Piliscsaba

 SZOMBAT
 17 óra  Piliscsaba 
 18 óra  Klotildliget

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

	 HÉTFŐ-SZOMBAT
 18 óra  Egyházközségi Nővérek

HIRDETÉSEK

Kedden 16:30-kor a Nagyboldogasz-
szony ház kápolnájában a Prohászka 
Imaszövetség tartja a nyári imaóráját.

Csütörtökön 18 órakor az Egyházközségi 
Nővéreknél Palánki Ferenc püspök 
atya tart szentmisét, majd elődást 
különböző érdekes és aktuális egyházi 
kérdésekről.  
A ligeti 18 órás szentmise és a jászfalui 
elsőcsütörtöki	szentségimádás	ezért	
elmarad.

Pénteken, elsőpéntek lévén, 18-22 óráig 
a klotildligeti templomban csöndes 
szentségimádás és gyónási, beszélge-
tési lehetőség lesz.

Jövő	vasárnap 9 órakor a csabai temp-
lomban szlovák szentmisét tartunk.

Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap 
lesz Székesfehérváron a Bregyó közi 
Ifjúsági Szabadidő Központban.  
A változatos programok 10 órától  
16 óráig tartanak, amire szeretettel  
hívják az egyházmegye híveit.

AKTUÁLIS MISEREND
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fogadóóra:
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telefon:    06 30 611 1296 
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