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Rita nővér 1957 februárjában érkezett
Klotildligetre. Mi, hittanos kisgyerekek,
Ágnes nővért vártuk a templom előtt…
Szaladtunk elé, de most ketten jöttek.
Egyformák voltak a lódenkabátban.
Megszeppentünk. Aztán Ágnes nővér
kedvesen bemutatta Rita nővért
és elmondta, hogy ő most elmegy. Rita
nővér marad velünk, ő fog hittanra
tanítani.
1957 februárjában, a forradalom utáni
időben, rengeteg gyerek gyűlt össze
a templom körül… Rita nővér felmérte,
hogy a gyerekek többsége sose járt
templomba és nem tanult hittant.
Az első órákon inkább mesélt Jézus éle‐
téről, haláláról… Amikor látta mekkora
az érdeklődés, elhozta Sienkiewicz Quo
vadis című regényét és a történet kap‐
csán beszélt a keresztényüldözésről.
Özönlöttek a gyerekek. Kénytelenek vol‐
tunk lemenni a mai sekrestye alatt lévő
raktár helységbe, de ott is alig fér‐
tünk el.
Ahogy kezdett megismerni bennünket,
kiválasztott egy csapat fiút. Ministráns
oktatást tartott, hittant tanított nekik.
És kiválasztott egy csapat 10-12 éves kis‐
lányt, akiket szintén tanítani kezdett,
nemcsak hittanra, hanem a templom
körüli munkákra is. Segítettünk takarí‐
tani, oltárt díszíteni, a régi hatalmas
gyertyatartókat a lefolyt viasztól meg‐
szabadítani… Közben többször
elmondta, hogy Isten házában vagyunk,
ennek megfelelően kell viselkednünk
és végezni a munkát. Hozott könyveket,
amiket szívesen és érdeklődéssel elol‐
vastunk. És kézimunkázni is tanított.

Első munkám egy keresztszemes hím‐
zéssel készített imakönyvborító volt.
Ma is őrzöm.
Ágnes nővér és Rita nővér is egyházköz‐
ségi nővérek voltak. Plébániákon dol‐
goztak. Segítettek a plébánosnak
a sekrestyési és a templom körüli mun‐
kákban, tanítottak – magasan képzett
hittan tanárok voltak – egyházadót
szedtek és eközben pasztorációt végez‐
tek az egyházközség tagjai között.
1962-ben elhelyezték tőlünk Rita nővért.
Dolgozott Adonyban, Lábatlanon, Tökö‐
lön. Sose vesztettük el vele a kapcsola‐
tot. Majd több, mint 10 év múlva
visszajött. Visszavette régi munkáját
Béla atya mellett és most már a mi gye‐
rekeinket tanította. Mi, régi tanítványai,
próbáltunk segíteni neki. Többször elvit‐
tük a ministránsokat Rita nővér korábbi
szolgálati helyeire, ahol főztünk, kiszol‐
gáltunk, Ő pedig foglalkozott a gyere‐
kekkel.
Rita nővér fáradhatatlan volt és szellemi
frissességét haláláig megőrizte. Néhány
évvel ezelőtt még biblia órát tartott
nekünk, hajdani kislányoknak, most
aktív nagymamáknak, és szívesen fog‐
lalkozott az unokáinkkal is.
Évek óta, megint együtt dolgoztak
Ágnes nővérrel. Tették a dolgukat szere‐
tettel. Rendjük tartotta fenn a Szent
Péter kollégiumot.
Aztán 95 éves korukban kezdtek egy
kicsit elfáradni. Ágnes nővér, aki elhozta
közénk Rita nővért, elindult az Örök
Hazába és most sem hagyták el egy‐
mást, elvitte magával Rita nővért.
Requiescant in pace!
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HIRDETÉSEK
Hétfőtől péntekig nem vagyok Piliscsa‐
bán, így a hétköznapi szentmisék
helyett igeliturgiákat tartunk.

A kijárási korlátozást kitolták, így
a vasárnap klotildligeti 18:30-as mise,
a hívekkel is egyeztetve, a korábbi 20 óra
helyett, a jövő héttől, állandó jelleggel
19 órára kerül, ami előtt 18:30-tól
mindig gyóntatni is fogok.

A kijárási korlátozás kitolásával a korábbi
gyóntatási rend is helyreáll, vasárnapo‐
kon az eddigi klotildligeti 8:30-9:00
és piliscsabai 10:30-11:00 időpontokon túl
ligeten 18:30-19:00 között is lesz gyónta‐
tás. Illetve újból tartok gyóntatás
minden elsőpénteken 19‐22 óra között,
ám ezentúl már nem a klotildligeti,
hanem a piliscsabai plébánián. Gyónás
esetén elsősorban ezeket az időponto‐
kat vegyük figyelemben.

Április 23-án, pénteken, 10 órakor
a budapesti Szent Gellért templomban
kerül sor Ágnes egyházközségi nővér
temetésére, a főcelebráns Spányi Antal
püspök atya lesz.

SZENTMISÉK RENDJE
a klotildligeti szentmiséket online is közvetítjük

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
19 óra Klotildliget

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

FOGADÓÓRA

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

Kedves Testvérek!
Köszönöm az idei nagyböjti élelmi‐
szergyűjtésben nyújtott segítsége‐
teket.
Bőségesen kaptunk jó minőségű
adományokat. Külön köszönöm
a konzerveket! Ezeket hosszabb
távra tudjuk tartalékolni és szükség
esetén kiosztani.
Az összegyűlt élelmiszerből
14 rászoruló családnak, ill. egyedül‐
állónak készítettünk csomagot.
Most, a járvány idején, nagyon örül‐
tek az idős emberek, hogy így lett
egy kis tartalékuk az ünnepekre.
Tudtunk adni piliscsabai, rászoruló
négygyerekes cigány családnak és
Vörösvárra egy nagyon nehéz hely‐
zetben élő kilencgyerekes (öt
gyerek beteg) családnak is.
Köszönöm nagylelkű segítségete‐
ket!

Szeretettel: Farkas Márta


