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Közeledik az év vége. Ilyenkor szívesen gon-
dolunk vissza arra, mi minden történt velünk
az elmúlt hónapokban. Karitász csoportunk
számára eseményekben gazdag volt az idei év.
Volt sok kedves, örömet adó eseményünk és
volt bizony több nagy veszteségünk is.
A klotildligeti karitász csoport jelenleg 15 tag-
gal működik. Nagy öröm számunkra, hogy
idén három, remek új taggal gyarapodtunk.
Így minden „munkánkhoz” megvannak a
stabil emberek, akikre mindig számítani lehet.

Csoportunknak fő profilja az idősek és rászo-
rulók felkutatása és támogatása. Tíz éve biz-
tosítunk az IRMÁK szociális otthonban élők
számára szombatonként igeliturgiát, ill. ha-
vonta egyszer a szentmisét. A miséző atyát
– Bindes Feri atya halála óta Tóth Ferenc
atyát, – és a liturgikusokat minden alkalom-
mal két-két karitászos kíséri el az otthonba.
Süteményt, gyümölcsöt viszünk az idősek-
nek és egy kicsit elbeszélgetünk velük.
Hihetetlen nagy igényük van erre az együtt-
létre a bentlakóknak, mert szinte ez az
egyetlen esemény, ami a hét leforgása alatt
történik velük.

Igyekszünk felkeresni otthonukban a bete-
geket, rászorulókat. Szükséglet szerint beszer-
zünk számukra gyógyászati segédeszközöket,
kifizetjük a gyógyszerüket, kocsival orvoshoz,
vagy ügyeik intézéséhez elszállítjuk őket.
Megírunk kérelmeket, beadványokat, eljárunk
az érdekükben különböző hivataloknál.
Remek kapcsolatunk van a családsegítő
dolgozóival. Bármiben kérjük, segítségünkre
vannak. Rajtuk keresztül juthatnak a rászo-
rulók pékáruhoz és egyéb élelmiszerekhez
az ALDI jóvoltából. Segítünk a rászoruló csa-
ládoknak a beiskolázásnál. Több roma család-
nak adunk rendszeres támogatást, pl. tehet-
séges és szorgalmas gyerekek zenetanulását
finanszírozzuk. Ruhával, – gyűjtésekkor – tartós
élelmiszerrel támogatjuk őket. Segítünk
ezeknek a családoknak az életét könnyebbé

tenni adományokkal pl. felajánlott bútorokat
közvetítünk számukra. Minden segítség-
nyújtás számunkra is örömet okoz.

Idén – sajnos – a sok örömmellett több
fájdalmas veszteségünk is volt. Elvesztettük
Bindes Feri atyát, aki mindannyiunk számára
a szeretet, az önzetlenség és az alázat
megtestesítője volt. Tíz évig voltunk egymás
társai a szociális otthoni szeretetszolgálatban.

Meghalt Győrfy Edit, a karitász csoport egyik
„oszlopa”. Rá mindig, minden munkában
számítani lehetett. Segített csendben
mindenhol, ahol szükség volt rá.

Elment 94 évesen Jolánka néni a szociális
otthonban. Fájdalmakkal teli életét közöttünk
élte Piliscsabán. Hitét sohasem vesztette el.

Most, az év végén, megint igyekszünk örömet
okozni: az időseknek, a rászorulóknak, valamit
a szívesen ’shopingolóknak’. Jövő hét végén
(16-án az esti, regnumos mise után és 17-én a
9 órai mise után) idén is megtartjuk az
Erzsébet-napi vásárt, ahol eladjuk mindazt a
„kincset”, amit Ti örömmel és jó szívvel
elhoztok a vásárra:

– sok izgalmas ajándéktárgyat,

– roppant praktikus háztartási eszközöket

– jó állapotban lévő játékokat és persze

– szintén jó állapotú könyveket, amiket nyugod-
tan kitehetünk egy templomi vásár pultjára.

A felajánlásokat a misekuckó előtti helyiség-
ben lehet letenni. A reményeim szerint
„hatalmas” bevételből karácsonyi csomagokat
készítünk a mi kedves öregeinknek (csak a
szociális otthonba 80 csomagot), hogy aztán a
karácsonyi nagytakarítást, sütést állandóan
halogatva személyesen adjuk át nekik.

Előre is köszönöm a Ti segítségeteket ehhez a
decemberi angyalkajáráshoz!

IDÉN IS LESZ ERZSÉBETNAPI VÁSÁR

Szerző: Farkas Márta, a karitász csoport vezetője
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HIRDETÉSEK

Kedden 19 órakor a csabai plébánián
testületi ülés lesz a csabai testülettel.

Szerdán 19 órakor a Iosephinumban
Nobilis Márió, a Sapientia tanára tart
előadást Ökológia, a vallások közös
kincse címmel.

Szombaton az előesti szentmise
egyben regnumos mise is lesz.

Szombaton Székesfehérváron családi
nap lesz. 10 órakor kezdődik a Szent
Imre templomban szentmisével, majd
utána előadással és agapéval folytatódik
a Szent István Művelődési házban.

Szombat este és vasárnap a ligeti
plébánia misekuckós termében
Erzsébet-napi vásárt tartunk. Kérjük
a kedves Testvéreket, járuljanak hozzá
a vásárhoz olyan háztartási, vagy ajándék-
tárgyakkal, amelyek még jó állapotban
vannak. A tárgyakat a misekuckó terme
előtti helyiségbe kérjük letenni. A vásár
bevételét az idősek és rászorulók
karácsonyi ajándékozására fordítjuk.

Újból indul az irodalomterápiás csoport,
melynek keretében irodalmi szövegek
segítségével életünk kérdéseiről tudunk
beszélgetni. Érdeklődni Tüske-Hegedűs
Andreánál lehet (dusrea@gmail.com).

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 KÖZÖSSÉGÜNKÉRT

IGENAPTÁR - ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
2Mak 7,1-2.9-14
2Tessz 2,16-3,5
Lk 20,27-38


