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Tudod, melyik a gyümölcsös ima?1 
Tudtad, hogy a Mennyország azért jó 
hely, mert ott már nem kell misére járni? 
Vajon miért csak Benedeket áldja meg 
Szabi atya a mise végén?2 

Ilyen és ehhez hasonló kérdések merül-
nek fel nálunk hétről hétre a MiseKuckó-
ban, a klotildligeti templom 9-es szentmi-
séjének keretein belül.  Ez az a hely, ahol a 
gyerekek elmondhatják és megkérdezhe-
tik, amit szeretnének. Ahol Isten igéjét az 
életkoruknak megfelelő módon hallgat-
hatják. Elbeszélgetünk arról, hogy vajon 
az Eukar Hiszti3 mit jelent, megpróbáljuk 
megérteni, hogy miért is három személy 
a Szentnégyesség4 és hogy a Jézuskának 
tényleg zsírból5 van-e a ködmöne. 

A MiseKuckót 2014 tavaszán hívtuk életre 
hárman édesanyák, azzal a céllal, hogy 
gyermekeinknek megkönnyítsük a vasár-
napi miselátogatást. Azt akartuk, hogy a 
gyerekek ne parancsra, ne kényszerből 
és semmiképpen se rossz érzésekkel 
járjanak templomba. Szerettünk volna 
egy olyan teret teremteni nekik, ahol 
játszhatnak, énekelhetnek, tanulhatnak 

1 Üdvözlégy Mária… áldott a te méhednek gyümölcse…
2 Áldjon meg Benedeket/Benneteket a mindenható 

Isten…
3 Eucharisztia
4 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében
5 Rossz a Jézus kiscsizmája, sír a ködmöne

imádkozni, és mindezt úgy, hogy köz-
ben jól érzik magukat. A kisgyermekkor 
életünk legfogékonyabb szakasza. Ekkor 
alakulnak ki a meghitt istenkapcsolat 
alapjai. Hogy a gyerekek közel érezhes-
sék magukhoz a liturgiát, a templomot, 
a vasárnapi miséket, ebben szeretnénk 
segíteni őket. A MiseKuckó alatt mindig 
az adott vasárnap evangéliumi szakaszá-
val foglalkozunk, azt bábozással, moz-
gással, mesével és játékkal dolgozzuk fel. 

Az évek során bizonyosságot nyert, hogy 
erre nagyon is szükség van. Vasárna-
ponként 20-30, de sokszor még ennél 
is több kisgyerek vesz részt a foglalko-
zásokon. Tevékenységünk egyik pozitív 
hozománya, hogy mivel a kicsik az alsó 
hittanteremben hallgatják Jézus taní-
tását, addig a templomban zavartalan 
csendben folyhat a szentmise. A gyere-
kek a Dicsőség után együtt vonulnak le 
a templom bal oldalán az alsó hittan-
terembe, és a felajánlásra térnek vissza 
a szentmisére. Ha szükséges, a szülő 
lekísérheti őket, de aki már ismer minket, 
bátran jöhet egyedül is. 

Szeretettel várjuk továbbra is az óvodás 
és kisiskolás gyermekeket (2. évfolyamig 
bezárólag), hogy a saját életkoruknak 
megfelelő módon találkozhassanak 
Jézus tanításával.

MISEKUCKÓ
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Októberben a hétköznapi szentmisék 
előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.

Pénteken 20 órakor a Béthelben taizé 
imaóra lesz.

Szombaton 18 órakor a pilisjászfalui 
kápolnában egy hangverseny keretében 
bemutatásra kerül az új orgona. A hang-
versenyt Elischer Balázs orgonamű-
vész adja, aki utána a meseregényét is 
bemutatja. Az orgona felszentelésére 
másnap, vasárnap a 17 órás szentmise 
keretében kerül sor.

Vasárnap lesz a nagyszülők egyház-
megyei zarándoklata Alsószentivánra. 
Részletek az egyházmegye honlapján.

HIRDETÉSEK

FOGADÓÓRA

csütörtök  17:00–17:45
péntek  17:00–17:45

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS 

telefon     06 30 611 1296 
e-mail px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA IRODISTA  

telefon    06 20 554 9145 
e-mail sylvia.kiraly@gmail.com

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
  20 óra  Klotildliget

AKTUÁLIS MISEREND

Imaszándékunk:  
A BÉRMÁLKOZÁSRA KÉSZÜLŐKÉRT IGENAPTÁR - ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

Hab 1,2-3;2,2-4
2Tim 1,6-8.13-14     
Lk 17,5-10 OKT.06
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