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Még egészen fiatal lány voltam, mikor
azt éreztem, hogy ha lenne egy olyan
intézmény, ahol teljes állásban
egyházközségi munkát végezhetnék,
és tanulhatnék, megtalálnám
a hivatást, amit örömmel végeznék.
A vágyam egyetemi éveim alatt
teljesült, amikor találkoztam valakivel,
aki az Egyházközségi Nővérek
Társaságának tagja volt. Azonnal
éreztem, hogy a nővérek között lesz
teljes az életem.
Dunacsúnyban, pár száz fős kis faluban
születtem 1925. augusztus 31-én.
Szülőfalum egyike annak a három
falunak, amelyek Pozsony közvetlen
szomszédságában fekszenek, de míg
a trianoni döntés Pozsonyt
Csehszlovákiának ítélte, ez a három falu
(Dunacsúny, Oroszvár, Jákófalva)
Magyarországon maradt. Három
testvéremmel és a többi falusi gyerekkel
idilli gyermekkorunk volt. Miénk volt
a Duna holt ága, ahol nyári estéken
úszkálhattunk és a meleg homokban
hancúroztunk.
Dunacsúnyban mélyen hívő emberek
éltek. Megálltak a déli harangszónál,
elmondtak egy fohászt, az út menti
feszület előtt megemelték kalapjukat
a férfiak. Édesanyám is szívből jövően
vallásos asszony volt. Nagy hatással volt
rám az istenszeretete és egyháztisztele‐
te. Már gyermekkoromban otthon
éreztemmagam a templomban.
Emlékszem az elsőáldozásomra, amikor
a ruhám szűk volt, a cipőm szorított,

de minden kellemetlenséget feledtetett,
hogy a szentostyában Jézust vehettem
magamhoz.
(…)
Háború után több osztálytársammal
közgazdasági egyetemre mentünk.
Tisztességgel végeztem
tanulmányaimat, de – őszintén szólva –
a közgazdaságtan nem nagyon érdekelt.
1947-ben egy évfolyamtársam
meghívott Bajára, ahol hivatástisztázó
és vallási továbbképző előadásokat
hallgattunk. Itt ismerkedtemmeg
az egyházközségi nővérekkel. Nagyon
megtetszett ennek az értelmiségi
társaságnak a légköre. Megérintettek
a nővérekkel folytatott beszélgetések.
Az Egyházközségi Nővérek Társasága
1935-ben alakult. A Szociális Testvérek
Társaságából váltak ki dr. Künnle
Theodóra vezetésével. Azért hozták létre
a társaságukat, hogy az egyházközsé‐
gekben a plébánosok segítői legyenek,
és a hívekkel foglalkozzanak. Így tehát
szociális elkötelezettségük megmaradt,
de az életükben és munkásságukban
jelen tudott maradni a hit.
Ezen a bizonyos bajai nyáron a nővérek
ott marasztaltak egy kis pihenésre
és háború utáni feltáplálásra. Szívesen
maradtam. Jól éreztemmagam
közöttük.
Ekkor már határozottan éreztem, hogy
örömmel dolgoznék plébánián.
A templomi munka szeretetét még
kisgyerekkoromból hoztam, de emellett
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HIRDETÉSEK

Aklotildligeti templom ólom ablaküvegeinek a felújítása hétfőn
megkezdődik, ezt nyáron szerettük volnamegtenni, de a
vállalkozó csúszott három hónapot.Hétfőtől szerdáig szedik
ki az ablakokat, ez alatt nyitva lesz a templom,demunkások
jelenlétére lehetmajd számítani.Akeddi klotildligeti 18 órai
szentmise Piliscsabán leszmegtartva.

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

Pénteken, elsőpéntek lévén, 19-től 22 óráig a klotildligeti
templom sekrestyéjében gyónási lehetőség lesz.

Ahelyzetre való tekintettel jövő hétfőtől megoldjuk, hogy
a klotildligeti templom napközben (világosban)
is nyitva legyen.A szentségi kápolnát a továbbiakban is nyitva
tartjuk (5–24 óra).Amonstranciamarad a szentségi
kápolnában, de a templomban is ott van Jézus
a tabernákulumban.Apiliscsabai templomot a továbbiakban
is (világosban) nyitva tartjuk.
Szeretnénkmegfelelő helyszíneket biztosítani számotokra
a személyes imához.Amikor sokmindenmegszűnik és bezár,
és sokmindenkiben ott van a nyomás, hogy elkezdjen lezárni
és bezárulni (érthető okokból), akkormi szeretnék nyitni
és nyitottakmaradni.

A járványügyi helyzet miatt mindenkit kérünk, hogy
a templomban a szentmisék alatt viseljünkmaszkot.
Aperselyezést pedig a szentmisék végén, a kijáratnál tartjuk.

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 18 óra Piliscsaba
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 XXVI. VASÁRNAP
Ez 18,25-28
Zsolt 24
Fil 2,1-11
Mt 21,28-32

Imaszándékunk:

A BELSŐ BÉKÉÉRT

szívesen foglalkoznék emberekkel
és örömmel nevelnék, tanítanék
gyerekeket és fiatalokat.
Tetszett az egyházközségi nővérek
munkája, de nehezen köteleződtem el.
Éreztem, hogy a közgazdaságtan nem
okoz örömet, az ország gazdasági
ügyeivel foglalkozni nem életcélom,
szívesebben tanulnék teológiát.
Beiratkoztam az Érseki
Hitoktatóképzőbe, ahol olyan kiváló
előadóink voltak, mint Bellon Gellért,
Szörényi Andor és Koszter atya.
Egyre inkább érett bennem a felismerés,
hogy nekem ez a terület
az élethivatásom. Kisgyerekkorom óta
könyvmoly voltam. Csodálatos volt
felismerni, hogy itt életem végéig
képezhetemmagam! Tökéletesedni
tudok hitben,
emberismeretben
és önismeretben.
1949. június 29-én
Szent Péter ünnepén,
fogadalmat tettem.
(folytatás a honlapon)
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