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A BÚCSÚ NAPJA PILISCSABÁN
A nyár gyorsan eltelt, és a tanév első napjaival egy
szeretett ünnep közeleg: a piliscsabai
nagytemplom búcsúja. Ilyenkor „mindig” süt
a nap. A fecskék gyülekeznek, útra készülnek
bátran, aggodalom nélkül, és már most tudják,
hogy visszatalálnak a nyáron épített fészkükbe.
Gyermekként a búcsút a templom névnapjának
gondoltam, amit egy családi névnaphoz
hasonlóan ünneplünk. Számomra nagyon
jelentős nap volt, mert ilyenkor vendégeket
vártunk, nagy volt a készülődés. A '60-as évek
vége felé, a '70-es években már Németországból
is jöttek bácsikáim, nénikéim, unokatestvéreim.
Anyukám lemeszelte a gangot és az ólakat.
Különös figyelemmel gondolta meg, hogy mi lesz
az ebéd, milyen süteményeket süssön. Apám
fokozott rendet rakott az udvarban és a pincében.
Ez minden családnál hasonlóan történt.
Az öröm, hogy egy év múltán ismét látják
egymást, a könnyeket is kicsalta a szemükből.
Bátyámmal örültünk a Németországból kapott
ajándékoknak, de hogy a szüleink a testvéreik
ölelésekor miért sírnak, azt csak évekkel később
értettemmeg.
Minden vasárnap „szépen felöltöztünk”, de ezen
a napon mindenki igyekezett még szebben.
A vasárnapi zsebpénz a szokásos 2 forint helyett
akár 20 forint is lehetett, a hinták és a kirakodós
vásár miatt. A felnőttek a nyári, és még az ősszel
várható zöldség- és gyümölcstermésről
is beszélgettek. Mi került a spájzba, és mi jöhet
még a pincébe.
A családokhoz hasonlóan a plébániát is átjárta
a vendégvárás izgalma. Csak a jó ministránsok
kóstolhatták meg Marica nővér süteményeit –
ilyenkor persze mindenki jónak minősült.
A búcsúmisét gyakran vendég atya tartotta, ami
fokozta a hívek érdeklődését. Ilyenkor a templom
zsúfolásig megtelt, az utolsó énekek a pápai
és a magyar himnusz voltak; olyan lelkesen
szóltak, mint máskor soha. Végre teljes szívvel,
rokonokkal, barátokkal, mindenkivel együtt
énekelhették a magyar himnuszt, ami nagy

érzelmeket, lelki emelkedést jelentett számukra.
Ez nekünk, gyerekeknek is feltűnő volt.
A prédikációkban lelki erősítésre találtak;
szorgalmuk, fáradozásuk, fohászaik, imáik
jutalma az Isten áldása volt.
Mi, ministránsok azt gondoltuk, hogy mivel
az oltárhoz közelebb állunk, mint a padban ülők,
az Istenhez is közelebb vagyunk, ránk több jut
az áldásból. Ezt a gondolatomat elmondtam
Kő atyának, aki röviden csak annyit mondott,
hogy ez így is van.
Akkor sok mindent szó szerint értettem.Amise
is hasonló, mint egy iskolai óra, van benne
olvasmány, szentlecke, evangélium (történet),
prédikáció (magyarázat). A szentáldozás a tiszta
lélek jutalma. A házi feladat az, hogy megint egy
hétig jónak kell lenni, mert a lelkünk csak így
marad tiszta.
Szűz Mária Istenanya szerepét a hittanórákból jól
ismertük, tudtuk, hogy mint Jézus édesanyjához,
Őhozzá is fordulhatunk szükség esetén. A kép,
hogy a térdeplő király koronát ajánl fel
a Szűzanyának, nagy hatással volt ránk. Úgy
gondoltuk „jó templom a miénk”, hiszen Szűz
Mária, a Szent Király kérésére, az egész országra
vigyáz, így különösen Piliscsabára is. Azt
gondoltuk, hogy az orgonánk azért szól olyan
szépen, mert a Szűzanya a templomban ábrázolt
szentekkel együtt, csak a szép zenét és éneket
szereti hallgatni. A hívek hálájukat
és köszönetüket evvel a lelkes és rajongó
énekléssel fejezik ki.

Templomunknak ismét „névnapja van”. Sok
minden van, amiért hálát adhatok Istennek,
de az áldás bőségéből kaphatok-e? Meg kell
vizsgálni, hogy milyen „közel” vagy „távol” állok
Istentől. Mi okozza a ezt a „távolságot”, mit kell
tennem, hogy „közelebb” kerüljek. Rend van-e
a lelkemben, vagy rendet kell raknom, alkalmas-e
az áldásra?
Egy hétig tudok-e jó lenni?
Szűz Mária segíts!
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HIRDETÉSEK

Most vasárnap gyűjtés van a Szentföld
javára. A perselyezést megpróbáljuk
nem a kijáratnál, hanem a hirdetések
alatt megoldani.

Kedden a klotildligeti szentmise nem
18 órakor, hanem 17:30-kor fog
kezdődni, és ez lesz egyben a Szent
László óvodások Veni Sancte-ja is.

Szombaton délután évkezdő regnumi
mise lesz, demost templomon kívül.
A regnumiak a közösségük iránt
érdeklődő 1. és 2.-os gyerekeket
szeretettel várják. Ez ügyben Fodor
Krisztiánt keressétek: +36 20 4950-396.

Jövő vasárnap 17 órakor a piliscsabai
templomban a piliscsabai csellótrió
ingyenes koncertet ad az ars sacra
keretében.

Újból van Szívügy újság, ami
a templom végéből elvihető,
amisekuckó pedig átalakult.

A tanévvel együtt újra indul a plébániai
hitoktatás, régieket és újakat

is szerettel várunk, jelentkezni Tóthné
Müller Andreánál lehet: +36 30 431-2221.

Elsőáldozás menete
a következőképpen alakul, azok
számára, akik jövő vasárnap lettek volna
elsőáldozók a különböző helyszíneken,
egy plusz szentmisében egy helyszínen
lesz az elsőáldozás: 12 órakor
a piliscsabai templomban, előtte
szombaton 9 órakor ugyanott pedig
a próba és a gyóntatás. Hasonlóan, akik
27-én lettek volna elsőáldozók, azok
számára aznap 12 órakor a piliscsabai
templomban lesz az elsőáldozás
megtartva, és azt megelőző szombaton
9 órakor a próba és a gyóntatás.
Mindkét esemény után agapét tartunk
a piliscsabai plébánia kertjében.
Ha valalkinek ez nemmegfelelő,
de szeretne elsőáldozó lenni idén,
keresse Szabolcs atyát.

Figyeljünk amár ismertetett és listára
is megküldött járványügyi szabályok
betartására

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, ADMINISZTRÁCIÓ

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

SZENTMISÉK RENDJE
a klotildligeti szentmiséket online is közvetítjük

HÉTFŐ 18 óra Piliscsaba
KEDD 17:30 Klotildliget
CSÜTÖRTÖK 18 óra Klotildliget
PÉNTEK 18 óra Piliscsaba
SZOMBAT 18 óra Piliscsaba
VASÁRNAP 9 óra Klotildliget

11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu
20 óra Klotildliget

IGENAPTÁR – ÉVKÖZI XXIV. VASÁRNAP
Sir 27,30-28,7
Zsolt 102
Róm 14,7-9
Mt 18,21-35

Imaszándékunk:
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