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Menj el sietséggel, arkangyal, Gábriel,
József jegyeséhez, ékes köszöntéssel!

Isteni titkaim immár kijelentem,
mert Szűz Máriában jó kedvem telt nekem.

Szentlélek Istentől fogantatik fia,
imádandó néven őt Jézusnak hívja.

Ó égi követség! Ó Isten irgalma!
Mily nagy az emberhez jóságod hatalma!

Isteni Megváltó, testté lett szent Ige,
légy Urunk, Vezérünk örök üdvösségre!

(gregorián népének-részlet, 1855)
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Naponta imádkozom a hívekért,
Értetek. Az adventi időben ismétel‐
ten azt kértem Jézustól, hogy mind‐
egyikőtök egyszerűsödni tudjon, és
ezáltal mélyebben és teljesebben
találkozzon az Istennel. Ez elvezet‐
het bennünket annak a megtapasz‐
talásához, hogy az egyszerű,
gyermekké lett Isten az egyszerű és
letisztult lelkekkel tud igazán talál‐
kozni. Kívánom, hogy az adventi
készületetek meghozza a számo‐
tokra ezt az egyszerűséget, az Isten‐
nel való mind mélyebb találkozást,
és az Isten születését életetekben!

A kezetekben tartjátok egyházköz‐
ségeink közös kiadványát, amivel
most mi ajándékozunk meg Titeket.
Forgassátok, olvassátok nyitott szív‐
vel, hogy a megszületett kis Jézus
segítségével mi is egyre inkább
megismerjük egymást, és mind iga‐
zabb közösségé válhassunk!
Adja meg nekünk a Kisded, hogy
közösségünk és közösségeink által
a többi ember is egyre jobban meg‐
ismerhesse Őt, átérezze a szeretetét,
beengedje Őt az életebe, és így
megszülethessen az ő szívükben is.
Köszönettel, szeretettel, imával:

Szabolcs atya

BOLDOG ÉS ÁLDOTT KARÁCSONYT!



4 Szívügy 2021. Karácsony

Ezen számok alapján elmondhatjuk, hogy közösségeink igen jó képet
mutatnak az országos és az európai katolikus számadatokkal összevetve.
Az elmúlt évekhez képest például a keresztelők száma 20-szal nőtt Pilis‐
csabán. Szinte minden második évben, így az idén is indult egy új házas
közösség, ami azt mutatja, hogy sok fiatalnak van igénye a kapcsolódásra.
Sokan járnak a szentmisékre, és élnek a szentségekkel is. A ligeti templo‐
mot reggeltől sötétedésig nyitva tartjuk, hogy be lehessen menni imád‐
kozni. Emellett csendes egyéni imádkozásra nyitva áll 5-től 24-ig
a szentségi kápolnánk a ligeti templom oldalában. Keresd az épület falán
a „Szomjazom” feliratot, ahol a lépcső egyenesen a kápolnába vezet.
A közösségekről, a szentségek felvételi lehetőségeiről, a szentmisék rend‐
jéről minden részletesen megtalálható honlapunkon, a www.piliscsaba-
katolikus.hu oldalon. Ugyanitt megnyitható a szentmise közvetítés, meg‐
tekinthetőek az állandóan frissített hirdetések és a naptár, valamint a
Szívügy blog is sok érdekes olvasni és hallgatni valót kínál.

LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ – 2021

Piliscsaba Klotildliget Pilisjászfalu Összesen

keresztelő 25 46 1 72

elsőáldozó 44 Piliscsabán 9 53

esküvő 6 5 1 12

temetés 25 12 2* 39

* Piliscsabán temetve
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Az ősök tisztelete, épített örökség és
katolikus hagyományok védelme
vezette az 1991-ben alakult Piliscsabai
Német Nemzetiségi Önkormányza‐
tot, hogy a hitélet és közösségi élet
egyik fontos, helyi színterének felújí‐
tásából aktívan kivegye a részét.
A II. világháború pusztításai után
sokáig kellett várni az első, jelentő‐
sebb felújításra, de ez is a németség‐
nek volt köszönhető. 1946 márciusá‐
ban több mint 1000 piliscsabai svábot
telepítettek ki a háború utáni kollek‐
tív bűnösség elve alapján. Nem sza‐
kadtak meg a családi és a baráti kap‐
csolatok. 1981‐ben ünnepeltük
a Nagytemplom 200 éves évforduló‐
ját és az ünnepre a hazalátogató kite‐
lepítettek adományaiból újrafestették
a Nagytemplom homlokzatát.
2000‐ben a templombelső is meg‐
újult a nemzetiségeknek hála.
Az apszis két ólomablakának meg‐
szépülését a német és a szlovák nem‐
zetiség karolta fel.
2019-ben levélben fordultunk Soltész
Miklós, egyházi és nemzetiségi kap‐
csolatokért felelős államtitkárhoz.
Pályázatainkban kiemeltük, hogy
a nemzetiségi identitásunk megőrzé‐
séhez elválaszthatatlan a katolikus hit
megélésének helyszíne, közösségi
terünk, a templom, melynek felújítá‐
sát a szívünkön viseljük. A már
nagyon rossz állapotú Nagytemplom
felújítási munkálatai két nyertes,
összesen 100 millió, és a 2020-ban
újabb pályázat útján elnyert 50 millió
forint támogatással, végre elkezdőd‐
hettek. Közel 40 millió forintnyi támo‐
gatást biztosított a Székesfehérvári

Egyházmegye. A felújítási munkála‐
tok az első ütemben a templomto‐
rony főhomlokzatán, a toronysisakon
és az oldaloltárok vonaláig az oldal‐
homlokzaton folytak. Lábazati
kőelemeket és a főbejárat kapuját
szakrestaurátor újította fel. Az oldal‐
homlokzat két ólomüveg ablakának
felújítási költségeit a szlovák és
a német önkormányzat állta. A falak
a kőlábazat vonala alatt az érintett
szakaszon injektálásos vízszigetelést
kaptak. A torony ablakai is megújul‐
tak. Vakolatjavítási, kőrestaurálási
munkafolyamatok után megtörtént
a torony régi ácsszerkezetének bon‐
tása, majd helyére került az új, barokk
toronysisak is. A piliscsabai katolikus
templom így 47,25 méteres magassá‐
gával Magyarország egyik legmaga‐
sabb temploma lett. A felújítás nem
áll meg. Idén ismét pályáztunk és
újabb 100 millió forint támogatásnak
köszönhetően a projekt 2022-ben
tovább folytatódhat.

A templom mindenkié. Büszkék
vagyunk rá, hogy a felújítás sikere
érdekében széleskörű összefogás jött
létre. A település lakói, számos szak‐
ember, civil szervezet és nemzetiségi
önkormányzat segítette munkánkat.
A projekt megérintette a település
minden lakóját. Köszönet mindenki‐
nek a támogatásért, mert a templom
mindannyiunké!

Tázer Pálné
Piliscsabai Német Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke

PILISCSABAI NAGYTEMPLOM FŐHOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA
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Az elmúlt években a klotildligeti
képviselőtestület sokat foglalkozott
fejlesztési kérdésekkel, s ez
igaz a hátralévő félévnyi mandátu‐
mára is. Tesszük ezt azért, hogy
a plébánia épülete minél jobban
szolgálja a közösség igényeit, csök‐
kentsük az üzemelési költségeket,
és hogy a szükséges karbantartások
is megtörténjenek. Mostanában
több pályázati pénzhez tudtunk
hozzájutni, amit igyekeztünk
kihasználni.
A tervezett fejlesztések pénzügyi
forrását egyrészt egy 15 millió forin‐
tos pályázati összeg, másrészt
az évek alatt kigazdálkodott, közel
10 millió forint saját bevétel adja.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a hívek nagylelkű adako‐
zásáért. A tervezett jövő évi fejlesz‐
tések a következő részekből fognak
állni:
1. Szeretnénk rendezni az altemp‐
lom bejáratát építészetileg, és
a templom József Attila utcára néző
előkert területét kertészetileg. Tér‐
köves járda épül a templom bejára‐
tától a szentségi kápolnáig,
az altemplom bejáratáig és a parko‐
lóig. Ki lesz alakítva egy támfalakkal
és cserje sávokkal határolt füves kis
terecske és néhány pad. A kertészeti
terveket Kelemen Edmund kertter‐
vező, iskolánk volt diákja készítette.
2. Elkezdtük elbontani a Szent
László terem koporsós sírhelyeit,
hogy egy tágas temetkezési terem

legyen, ahol csak urnák lesznek. Ezt
a döntést az elmúlt évek temetési
szokásai, és a gazdaságossági szem‐
pontjaink miatt hoztuk meg. Lesz
egy új bejárat a belső lépcső felől, és
a folyosó felőli bejárat a terem köze‐
pén lesz, szemben a szentély alatti
Szent Jób terem bejáratával. Mind‐
ezzel együtt rendbe tesszük
az összes temetkezési termet is.
3. A templomból kikerültek azok
az ólomüveg ablakok (két kör és
egy hosszúkás), amelyek a plébá‐
nia építésekor vakablakká váltak.
Ezeket felújítottuk, és a padláson
raktározzuk. Szeretnénk ezeket
beépíteni a kápolnába. Felújítanánk
az oltár mögött lévő üvegablakot, és
a nagyon rossz állapotban lévő,
művészetileg is vitatott Szűz
Mária ablakot pedig elbontanánk.
Helyére kerülne a templomból kike‐
rült hosszúkás üvegablak. A két kör‐
ablak pontos helyét Kauser Tibor
építész, a plébánia tervezője
fogja meghatározni.
4. A plébánia építésekor még egy
közösségi termet terveztek
az épület folytatásaként, ezért
az épületet lezáró lépcső nyitott
maradt, bever az eső és mindent
odafúj a szél. Mivel az épület további
bővítésére már nincs szükség, sze‐
retnénk egyszerű építészeti eszkö‐
zökkel lezárni a lépcsőházat.
5. A plébánia akadálymentes meg‐
közelítése a rámpa utáni szűk
részen nehezen járható, ezért sze‐

A JÉZUS SZÍVE TEMPLOM FEJLESZTÉSI TERVEIRŐL
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retnénk azt átépíteni. Ezzel egy
időben, és a lépcsőház lezárásához
is kapcsolódva, szeretnénk lebur‐
kolni végre az árkádsor padozatát,
és újrafesteni az árkádsor tetőszer‐
kezetét.
6. Befejeződött a templom üvegab‐
lakainak a cseréje. Szeretnénk még
az ablakok külső káváit kijavítani, és
a templomot belül kifesteni.
7. Ki lett festve az alagsorban a volt
karitász raktár, hogy a jövőben lelki
segítő központként használhassuk.
Tóth Klára vezetésével egy lelkes
csapat összeállította, hogy körülbe‐

lül milyen helyiségekre lenne szük‐
ség ahhoz, hogy a központ a helyi
igényeket jól ki tudja elégíteni.
Ennek alapján felkértük Kauser
Tibort, hogy vizsgálja meg, hogy
az alagsorban hogyan lehetne kiala‐
kítani a felvázolt programot. Ennek
a kiépítésébe ez a képviselő testület
már nem fog belekezdeni, csak elő‐
készíti a terveket, hogy ha úgy
adódik, lehessen rá pályázni.
A felvázolt munkálatok levezénylé‐
sére a testület Laza Zoltánt és
Orbánné Szilágyi Évát kérte fel.

Laza Zoltán

Szeptember elsejétől Balázs lett
a klotildligeti plébánia és templom
gondnoka, ő felel a programszervezé‐
sért, üzemeltetésért és a karbantar‐
tásért.

Miért volt szükség gondnokra?
Különleges helyzetben vagyunk Pilis‐
csabán. Két katolikus plébániánk van,
a ligeti az itt szolgáló lazarista szerze‐
tes paptestvérek részére volt kiala‐
kítva. Miután ők visszaköltöztek
Budapestre, kézenfekvő volt az újra‐
gondolás, hogy a plébániát próbáljuk
meg élettel megtölteni. Ha pedig
meg akarjuk tölteni élettel, akkor vala‐
kinek ezt üzemeltetni kell, hogy a plé‐
bános ne szakadjon bele
a mindennapi feladatokba.

A feladat szóba kerülésekor valahogy
Szabolcs atya és a képviselő testület is
rám gondolt. Ami nekem elég komoly
tépelődést okozott, mert két évem

van a nyugdíjig, és az utóbbi 10 évben
a budai ferenceseknél voltam portás,
és ferences világi rendiként ott
a helyemen éreztem magam. Imád‐
koztam, hogy kell-e nekem két évvel
a nyugdíj előtt változtatni. A döntés
szempontja bennem: melyik feladat
építi jobban Isten országát? Döntöt‐
tem, szeptember elsejétől kezdtem el
az új feladat ellátását, és van vele kihí‐
vás bőven. De örömmel teszem, mert
arról szól, hogy tegyük lehetővé
minden közösségnek, minden test‐
vérnek, hogy a plébánia, a templom,
a szentségi kápolna adta lehetősége‐
ket elérhesse, és mindenki részt
vehessen ebben pezsdülő közösségi
életben.

Nyolc órás állásban vagyok, ami igazá‐
ból 0-24, de napközben van elég sok
szabadidőm ahhoz, hogy az gyerme‐
keimmel/unokáimmal is lehessek, így

GONDNOKOT KAPOTT A HÁZ
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egymásra talált ez a két történet. Kora
reggel indul a napom a templomnyi‐
tással és a szentségi kápolnával, nap‐
közben ha nincs konkrét feladat kis
szabadság, és este pedig indul
a közösségi élet.

Hányan használják egy héten
a termeket?
Nagyon változó. Például, múlt héten
pénteken 67-en voltak egyszerre
a plébánián: négy közösség, négy
teremben. Ez teltház – van, hogy
éppen semmi nem történik. De Isten‐
nek hála telik a Google naptár elég
erősen. Van hittan, családos közösség
egy-kettő, Regnum vagy cserkész
közösség. Zajlik az élet. Visszamon‐
dani még nem kellett semmit, ha
véletlenül ütközés volt, kerestünk
áthidaló megoldásokat.

Az egyházközségen kívüliek
is jöhetnek?
Alaphelyzetben először azoknak
adunk teret/lehetőséget aki plébáni‐
ánkhoz, tágabb körben Piliscsabához
tartoznak. De múlt héten például Bia‐
torbágyról volt itt egy Regnum-csa‐
pat… Tehát mások is igénybe vehetik,
de elsősorban helyi közösségek,
az egyházközség tagjai tudják hasz‐
nálni azokat a termeket, az átépítés
adta lehetőségeket.

Csak vallási és közösségi célokra
lehet igénybe venni a helyiségeket?
Ebben szigorú döntése van a képvi‐
selő testületnek, hogy elsősorban
a szentségekhez csatlakozó agapékat
és a közösségi életet szolgáljuk.

Milyen tervek vannak a jövőre
nézve?
Jelenleg az a cél, hogy próbáljunk
a közösségek, a testvérek igényeire

figyelni és azoknak megfelelni. Azt
gondolom, a lehetőségeinket mindig
úgy kell tovább gondolni, hogy figyel‐
jünk arra, hogyan lehetne még befo‐
gadóbb és szolgálatkészebb
a plébánia.
A jövő is körvonalazódik. Az egyház‐
községünknek rendkívül sok, képzett,
segítő szándékú tagja van. Elgondol‐
koztunk, hogy hogyan tudnánk
a megfáradt, kiégett, nehézségeket
megélő testvéreknek mentális segítsé‐
get nyújtani. Egy segítő csapat szerve‐
zése körvonalazódik, amibe sok ember
jószívvel tenné bele szakmai tudását,
szolgálatát. Plébániánk alsó szintjén,
jelenleg egy teremmár dolgos apukák
jóvoltából (köszönjük nekik) már kifes‐
tésre került, ahol reményünk szerint
márciusban már elkezdődik a segítő
munka. És ebben az egy helyiségben
ki fog derülni, mik az igények, lehető‐
ségek, hogyan kell tovább fejlődni és
ehhez még természetesen anyagi erő‐
források is kellenek.
Van-e valami, amit üzensz még
a testvéreknek?
Vannak jól felszerelt közösségi terek,
használjátok! Ha már nem kevés
anyagi befektetéssel kialakítottunk itt
helyiségeket, akkor ne álljanak parla‐
gon, hanem akinek ez öröm és lehe‐
tőség, az éljen vele! Az a lényeg, hogy
idősebbek és fiatalok örömteli, gyü‐
mölcsöző találkozásokon jöhessenek
össze az Úristen körül. Bármilyen
kívánsággal, kérdéssel keressenek
bátran!
Elérhetőség:
Paczolay Balázs
pacabalazs@gmail.com
+36 20 823 4388
Az interjút Laza Dominika készítette.
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2021. egyik szép októberi szombatján
a jászfalui kápolna környéke benépe‐
sült, és sok szorgos kéz egy délelőtt
alatt csodát művelt a kápolna körül.
Hogy mi lett az eredménye? A leven‐
dula köszöni a gondos ápolást és
gyomlálást. A rózsák örvendeznek az új
helyüknek. A gyep felfrissült a nyírást
követően. A templom mögötti bozót
örvend, hogy tudja már, merre kell
nőnie. Az esőcsatornák tisztán és átjár‐
hatóan várják az őszi esőt. A harangláb
frissen festett gerendáin megcsillan
a déli nap sugara, és visszatükröződik
a széldeszkák partvis ecsettel festett
ormain. A kápolnában az izzók fényes
ábrázattal nézik kicserélt társaikat. S
az ajtó elegáns csukódással őrzi majd
a meleget a hűvös őszi estéken! Mi
pedig, egy szép, közös munkával telt,
vidám hangulatú délelőtt emlékével
térünk nyugovóra, fülünkben Kristóf
orgonakoncertjének dallamaival!
Pár héttel később, 2021. november 6-án
ismét kisebb csodák történtek szeretett
kápolnánk körül! Felkerült a második
réteg festék is a harangláb és széldesz‐
kák eső-áztatta felületeire. Az ajtó és
az ablakok fafelületei is megkapták
a további esővédelemhez szükséges
ápolást. Felkerült a haranglábra a biz‐
tonságos közlekedést és a harangláb
megvilágítását szolgáló reflektor. Felke‐
rült a helyére a szenteltvíztartó, amely
kinézete és stílusjegyei alapján akár egy
ókeresztény templomból is származ‐
hatna. Ezen túl egy régi adósságot tör‐
lesztettünk, amikor elkészült
a kápolna csatornabekötése, és
az esővíz is egy tárolóba került beveze‐

tésre. Ezt a kápolna fejlesztésére szánt
ez évi összeg terhére végeztettük el.
S mire készülünk még? A Magyar Falu
Pályázaton nyert majdnem 5 millió
forintból jövő tavaszig megújul
a kápolna külső környezete!
A kápolna közössége tevékenyen részt
vesz az évi liturgia eseményeiben, egy-
egy ünnepen a piliscsabai közösségek
híveivel bővülünk, hisz általános gya‐
korlat, hogy átlátogatunk egymás
közösségeibe. Havonta egy alkalommal,
a hónap első hetének csütörtök estéjén
Szilágyi Szabolcs plébánosunk vezeté‐
sével Szentségimádás zajlik. Működik
az Édesanyák imaköre, a Rózsafűzér
társulat, a közbenjáró imakör tagjai
hetente egy este gyűlnek össze. Készü‐
lődnek a kis hittanosok a karácsonyi
Betlehemesre, készül a közösség
az évente történő dobozolásra, a helyi
rászoruló magányos időseknek és
nehéz helyzetben élő családoknak
gyűjtünk ilyenkor adományt. Nagyobb
ünnepeken a liturgiát igényesebb
muzsikával szolgáljuk zenében művelt
és művelődő tagjainknak köszönhe‐
tően. A helyi Faluszépítő Egyesülettel
alkalmanként közösen adventi gyertya‐
gyújtást tartunk. A Covid miatt bár
kissé visszafogottan, de továbbra is
működik az első Alfa-kurzusból kinőtt,
helyi családosok közössége. Igyekszünk
nyitni a helyi, érdeklődő, vallásukat nem
gyakorló, hitüket közösségben megélni
vágyó új tagok irányában!
Hála Neked Uram!

Pomesl Imre, Laurinyecz Imre

MI TÖRTÉNIK A PILISJÁSZFALUI
KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY KÁPOLNA KÖRÜL?
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A csabai és ligeti templomainkban
is megújult a ministrálás. A csabai
templomban új ministránsvezető
lett Tarsoly Sára személyében.
Gálffy Miklósnak, eddigi minist‐
ránsvezetőnek szívből köszönjük lel‐
kiismeretes és közösségszervező
munkáját. Már több gyermek is
jelentkezett ministrálni, a továbbiak‐
ban is szeretettel hívjuk és várjuk
az új ministránsokat.

A ligeti templomban az új minist‐
ránsvezető Orbán András lett.
Az eddigi ministránsvezetőnek,
Kassay Tamásnak köszönjük
a munkáját. Ő mentorként
továbbra is ott marad majd az új
ministránsvezető mellett.

A ministrálás felső korhatárát a 30.
életévben határoztuk meg, illetve
az áldoztatókat megkértük, hogy
a szentmisén a padokban vegyenek
részt, és csak az áldoztatásra jöjje‐
nek a szentélybe. Így az újonnan
csatlakozó ministránsoknak van tere
és lehetősége a kibontakozásra.

Megkérdeztük az új ministránsveze‐
tőket, hogyan látják a helyzetet.
Te magad mióta ministrálsz?
Mesélj kicsit arról, hogy hogy
kerültél közel ehhez a feladathoz.
Tarsoly Sára: 6 éves koromban
kezdtem el ministrálni a csabai
templomban, még Gyula atya idejé‐
ben. Kialakult egy csapat,
ahova bármikor szívesen mentem.
Megtanultuk a ministráns feladato‐
kat az év minden szentmiséjére,
ugyanakkor közös programokat
szervezett nekünk az akkori minist‐
ráns vezető, Gálffy Miklós. Volt tábo‐
runk a Balaton parton, Krakkói
utunk, ministráns találkozóra is
elmentünk Székesfehérvárra, amit
akkor a számunkra még idegen
Szabi atya szervezett. Összegezve:
kicsiként az élmények miatt
mentem, nem igazán a lelki részé‐
ért, de szerintem ez így van rendjén.
Orbán András: 2007 őszén kezdtem
el, és azóta folyamatosan ministrá‐
lok. Úgy kezdtem, hogy elvittek egy

MINISTRÁLÁS CSABÁN ÉS LIGETEN
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ministráns próbára, ott tetszett
meg. Miután megvolt a beöltözteté‐
sem, utána minden misén, amikor
a templomban voltam, beálltam
ministrálni, és ez azóta is így van.
Kötelességemnek érzem, hogy
beálljak ministrálni, mivel ezért
lettem felavatva.
Ez a szolgálat megújulóban van
most Piliscsabán. Hogyan lettél
a ministránsok vezetője?
Tarsoly Sára: Igazából ez nem egy
szokványos történet. Pont akkor ter‐
veztem el, hogy inkább már kívülről,
a padból veszek részt a misén, és
ennek bejelentésére készültem,
mikor Szabi atya és Miklós áthívtak
a plébániára egy kis beszélgetésre.
Ekkor kértek meg, hogy vegyem át
a „pozíciót” és tanítsam be az új
ministránsokat. Eleinte nem nagyon
hajlottam rá, nem éreztem késznek
magamat erre a feladatra és felelős‐
ségre. Ekkor Szabi atya hozott kettő
tál epret, és miközben ettem,
elmondták hogyan képzelik el
a szolgálatot a közeljövőben, kik len‐
nének az újak… Addig ettem, amíg
az atya azt nem mondta: „na, akkor
annyi évig leszel ministránsvezető,
amennyi epret megettél!” Termé‐
szetesen a feladathoz kaptam végül
kedvet és energiát, de azóta csak
úgy mondjuk „lefizettek eperrel”.
Orbán András: Még nyáron kért fel
a Szabi atya ministránsvezetőnek.
És mivel ez felelősségteljes dolog,
amire minden héten időt kell
szánni, hogy a ministráns közös‐
ség jó legyen, gondolkodtam rajta.
Nem a kihívás miatt, mert szeret‐

tem volna egyszer ministránsvezető
lenni, hanem azért, mert nem
tudtam, hogy tudok-e elég időt
szánni rá. Végül úgy döntöttem,
megpróbálom.
Mit tartasz a legfontosabbnak
a ministrálásban? Mit szeretnél
átadni a nálad kisebbeknek?
Tarsoly Sára: A kicsik esetében fon‐
tosnak találom, hogy közösségre
találjanak. Olyanra, ahová szívesen
jönnek, ahol úgy érezhetik, bármi‐
kor fordulhatnak bármelyikünkhöz,
őszinték lehetnek, önmaguk lehet‐
nek. A nagyobbaknál már az is
lényeges, hogy a hitüket fel merjék
vállalni, és erről tudjanak beszél‐
getni egy szoros közösségben. Iga‐
zából ezt is szeretném átadni nekik.
Orbán András: Az Úr szolgálatát
tartom a legfontosabbnak, és hogy
a lehető legszebben szolgáljunk.
A célom pedig az, hogy a kisebbek
megtanuljanak szépen ministrálni,
átérezzék, hogy ezzel az Urat szol‐
gálják, és nem utolsó sorban élvez‐
zék a ministrálást.
Lehet-e a ministrálást gyakorolni?
Hogy zajlik egy foglalkozás?
Tarsoly Sára: Gyakorolni magát
a feladatokat természetesen lehet,
és kell is. Mikor mi következik, mi
a sorrend, ezeket meg kell tanulni.
De közbejöhet bármilyen váratlan
helyzet, és ott nagyon gyorsan kell
reagálni, találni egy megoldást,
ezért vagyok ott velük. Nagyon
ügyesek, a feladatokkal nincs gond,
és egyre jobban meg tudják oldani
közösen azt is, ha közbeszól valami.



Orbán András: Igen, lehet gyako‐
rolni, mostanában a vasárnapi mise
után szokott lenni a ministráns‐
próba. Jelenleg csak gyakoroljuk
a feladatokat, de jövőre ez át fog
alakulni. Gyakorolni szeretnénk
majd akkor is, de emellett szeret‐
nénk, hogy a közösség is épüljön,
ezért a ministránsgyűlések formájá‐
ról még gondolkozunk.

Vártok-e még újabb gyerekeket
a csapatba? Szerinted kinek való
a ministrálás?
Tarsoly Sára: Csapatunk
kapuja mindig nyitva áll, bármikor
lehet csatlakozni. Itt nincs felvételi
követelmény vagy elvárás. Tényleg
bárki jöhet közénk.

Orbán András: Igen, szerintem
annál szebb a mise, minél több
ministráns van az oltár körül. Azok‐
nak való ez a szolgálat, akiket
igazán érdekel, és szívesen csinálják,
és nem azért ministrálnak, mert
muszáj.

Milyen készségeket fejleszt ez
a szolgálat a gyermekekben?
Tarsoly Sára: Biztos vagyok benne,
hogy talpraesettségre és fegye‐

lemre nevel. Jó példa erre a bérmá‐
lási mise: hosszabb is volt, és püs‐
pöki mise is volt, sokan is voltak
a templomban – mégis higgadtan,
fegyelmezetten, csöndben végig
szolgálták a misét. Egy hosszú
ünnepi misén végig koncentrálni,
figyelni nagy kihívás.

Orbán András: Szerintem a minist‐
rálástól a gyerekek fegyelmezetteb‐
bek lesznek, és bár ez nem készség,
de szerintem a hitük is erősebb lesz.

Tervezel-e a foglalkozáson kívül
egyéb programokat?

Tarsoly Sára: A ministránsaink nagy
része regnumos vagy cserkész, így
rengeteg programjuk van. A sza‐
badidejük figyelembevételével ter‐
vezünk közös programokat.
Legközelebbi programunk karácso‐
nyozás a plébánián.

Orbán András: Igen, mindenképpen
szeretnénk a ministráns foglalkozá‐
son kívüli programokat, havi rend‐
szerességgel.

Udvarhelyi Zsuzsanna
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Klotildligeten Krisztus Király ünnepén volt az új ministránsok
beöltözése és avatása.
Avatva lett: Orbán Gergő, Varga Vince, Varga Zita.
Beöltözött: Kardeván Lapis Ilona, Olaj Bendegúz, Olaj Ábel,
Németh Csanád, Török Mihály Áron, Pilisi Botond, Gyorgyovich
Levente Miklós, Szabó Emília, Szabó Lujza, Antal Fülöp, Papszt Zsófia,
Papszt Samu, Papszt Kata, Papszt Ádám, Tímár Júlia, Tímár Zsófia,
Tímár Boldizsár.
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„Az idén még nem voltunk kirán‐
dulni!” – reklamáltak Babi néninél
a gyerekek. „Pedig már olyan sok
helyre elvittél bennünket! Voltunk
a Parlamentben is! Most az őszi szü‐
netben hova megyünk?” – záporoz‐
tak a kérdések.
Sági Ferencné Babi néni, a bicskei
karitász csoport vezetője hozta létre
az Őrangyal Klubot. A programot
Erdélyben, Hargita megyében
ismerte meg, ahol csereprogram
keretében járt 2013-ban. Felkeltette
érdeklődését ez a terápiás eljárás,
amelynek lényege, hogy családban
élő mentálisan sérült gyerekek, fia‐
talok rendszeresen együtt legyenek
egészséges fiatalokkal. Így megis‐
merve és elfogadva a másságot,
szoros szeretetkapcsolat alakulhas‐
son ki a fiatalok között. Ugyanis
a sérültek legfőbb éltetője a megélt
szeretet. A közös programot segítik
gyógypedagógus kollégák. Vezető‐
jük Balla Hajni, aki elkísérte hozzánk
is a csoportot.
Október 25-re, az őszi szünet első
napjára terveztük a találkozást.
Hála az égieknek gyönyörű őszi nap
volt, igazi, áldott kirándulónap.
A bicskei autóbusz fél 11-re érkezett
a piliscsabai templomhoz. 30
jókedvű és kíváncsi látogató szállt ki
az autóbuszból. Első programpont
a piliscsabai templom megtekintése
volt, melynek legfőbb nevezetes‐
sége egy több száz éves
fa Madonna szobor. Az idegenveze‐

tést Király Szilvi, az egyházközség
adminisztrátora, világi kisegítő vál‐
lalta. Remek időutazást tartott.
Elmondta a szobor történetét
a Nyulak szigeti apácák, a Klarisz‐
sza nővérek idejében, majd a törö‐
kök alatt, amikor Pozsonyba került.
Több régi templom ékessége volt ez
a szobor itt, a faluban. Végső nyu‐
galmát a jelenlegi barokk templom‐
ban találta meg.

A kulturális program után egy kis
mozgás, egy rövid séta következett.
Szilvi átvitt bennünket a plébá‐
nia kertjébe. Szilágyi Szabolcs atya,
plébánosunk, ennek a hatalmas és
gyönyörűen rendezett kert elkerített
nagyobb felében bárányokat tart.
Tíz kameruni félvad barna-fekete,
rövid szőrű bárány él itt vidáman.
Vittünk nekik száraz kifliket, amit
nagyon kedvelnek. Zelma, az anya‐
bárány barátságosan elénk is jött,
a többiek inkább Alfonz, az összes
barika atyjának háta mögé húzód‐
tak. A gyerekek örömmel szaladtak
a bárányokhoz. Etették, simogatták,
majd kergették őket. Remekül érez‐
ték magukat. A bárányok inkább
nem nyilatkoztak.

A jó kis kergetőzés után felmentünk
a klotildligeti plébániára, ahol már
terített asztallal vártak a karitászo‐
sok. Ízlett a finom zöldségleves és
a bolognai spagetti. Nagyon tet‐
szett, hogy mindenki megette, amit
a tányérjára kimert. Kicsit remény‐
kedtem, hogy Bendegúz kutyám‐

A BICSKEI KARITÁSZ LÁTOGATÁSÁRÓL
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nak is meglesz az ebédje, de – hurrá
– nem maradt semmi.

Ebéd után – pihenésképpen – lehe‐
tett rajzolni vagy kézműveskedni.
A kísérő karitászos munkatársak
hoztak magukkal ehhez mindenféle
szükséges kelléket, és mi is odaad‐
tuk az összegyűjtött rajzpapírt,
színes ceruzákat, kifestő könyveket,
társasjátékokat. Boldogan vitték
haza vendégeink az elkészült alko‐
tásokat. Akinek nagyobb mozgás‐
igénye volt, kimehetett

a plébánia játszóterére, ahol min‐
denféle érdekes szabadtéri játékot
lehetett kipróbálni.
Indulás előtt elővarázsoltuk a mi
meglepetésünket: több tányér pala‐
csintát. Volt lekváros, kakaós, túrós,
mákos. A legnagyobb sikert a megy‐
gyes mákos aratta. Komolyan elszo‐
morodtunk, amikor beszállt a kis
csapat a buszba. Jó nap volt! Szép
nap volt! Karitász nap volt! Ubi cari‐
tas et amor, Deus ibi est.

(Farkas Márta)

Ha végiggondolom, mi mindent
csinált a karitász csoport ebben
az évben, vegyesek az érzéseim.
Örülök és elégedettséggel tölt el,
hogy nagyon sok embernek tud‐
tunk segíteni. De szomorúsággal
tölt el, hogy sok lelki segítségre és
támogatásra vágyó embernek,
a járvány miatt, a közelébe sem
tudtunk menni.

Többször leírtam, hogy a karitász =
szeretetszolgálat, amit önkéntesek
végeznek. (A mi csoportunknak 14
aktív tagja van.) Semmiféle hivata‐
los anyagi támogatást nem
kapunk, adakozni csak az egyház‐
község/közösség adományaiból
tudunk.

Itt, most, szeretném megköszönni
mindazoknak, akik a Szent Antal
Perselybe dobtak be kisebb össze‐
geket, és azoknak, akik valamilyen
célra nagyobb adományokat
adtak!

Így

• néhány rászoruló személyt
támogatni tudunk havi
rendszerességgel;

• ad hoc is tudunk több személy‐
nek/családnak segítséget nyúj‐
tani;

• ki tudjuk fizetni két cigány kisfiú
hegedű tanulását, akik most már
több éve tanulnak zenét;

• tudtunk adni nagyobb összeget
egy utcára került kismamának,
aki, ennek segítségével, albérle‐
tet szerzett és munkába állt;

• adtunk gyerekeivel egyedül
maradt anyának azok beiskolázá‐
sához;

• megvesszük az úrnapi virágokat
és az adventi koszorú gyertyáit.

Úgy érzem, elfogadja a közösség,
hogy mindig kérek, ha nagy baj
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van. Az anyagi segítségnél mindig
kérem, hogy egyenesen a rászoru‐
lónak utalják át.

Így tudtunk segíteni

• K. A. volt ligeti hittantanár halála‐
kor kisgyerekes családjának;

• egy piliscsabai családnak, szintén
haláleset miatt;

• kitűnő tanuló egyetemistának
az online oktatás idején laptopot
vásárolni;

• egy édesanyának jobb minőségű
telefont venni, hogy a délutánon‐
ként otthon egyedül lévő kisfiá‐
val kapcsolatot tudjon tartani.

Az egyházközségi képviselő testü‐
let megszavazott a karitász részére
200 ezer forint támogatást. Ebből
a pénzből is költöttünk már beis‐
kolázásra, iskolás gyereknek speci‐
ális öltözékre.

Sok esetben átvállaljuk az ügyinté‐
zésben nem járatos család helyett
a hivatalos ügyeik intézését.
Az Agóra segítségével pedig ház‐
tartási és minden egyéb szüksé‐
ges holmi beszerzését.

Kapcsolatot tartunk más plébá‐
niák karitász csoportjaival. Októ‐
berben a bicskei csapatot láttuk
vendégül, akik mentálisan sérült
fiatalokat patronálnak. Az együtt‐
lét remekül sikerült.

Megtartottuk idén is az Erzsébet
napi vásárt, ami szintén nagyon
sikeres volt. Párszáz forintos téte‐
lekből sikerült 141 ezer forintot

kiárusítani. Köszönjük mindenki‐
nek, aki vásárolt és annak, aki
az árnál többet adott. A vásár
bevételéből minden évben közös‐
ségünk 80 éven felüli tagjait aján‐
dékozzuk meg, csomagokat
készítünk a IRMÁK szociális
otthon lakóinak és gyümölcsöt
viszünk a Summa Vitae lakóott‐
hon bentlakóinak. A vásárban el
nem kelt portékákat (háztartási
eszközök, dísztárgyak, játékok) és
tíz zsák gyűjtött ruhát, átadtuk
a cigány önkormányzatnak. Ők
rászoruló borsodi és szabolcsi csa‐
ládoknak juttatják el karácsony
előtt.

Szomorú azért vagyok, mert
a pandémia miatt nem mehetünk
be a szociális otthonba,
ahova több, mint tíz éve minden
szombaton bejártunk. Vittünk lelki
táplálékot a szentmisékkel, igeli‐
turgiákkal, vittünk süteményt,
gyümölcsöt, jókedvet. Karácsony‐
kor pásztorjátékot, amit mindig
a legkisebbek adtak elő. Minden‐
kinek ajándékcsomagot készítet‐
tünk. Idén nem számíthatunk erre
a nagyon kedves, szívet melegítő
együttlétre.

Minden kedves Testvérünknek
áldott Jézuska várást kívánunk
szeretettel!

Farkas Márta és
a karitász csoport
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November 13-án Spányi Antal püspök úr
közösségünkből 33 fiatalt részesített
a bérmálás szentségében. Néhányukat
megkérdeztük, hogyan élték meg a jeles
eseményt. Íme a válaszok!

Miért éppen most lettél bérmálkozó?

Beke Sára: Úgy gondolom, a bérmálko‐
zás egy olyan döntés, amellyel felnőtt‐
ként a kereszténység mellett teszem le
a voksomat, magamért és az istenkap‐
csolatomért, nem pedig külső nyomásra.
Én mostanra éreztem magam elég
érettnek ahhoz, hogy kimondjam: fej‐
lődni akarok, és ezt Istennel akarom.

Kiss Bori: Azért lettem bérmálkozó, mert
úgy éreztem, itt az ideje annak, hogy
hitben is felnőtté válhassak.

Kovács Bogi: Azért döntöttem úgy, hogy
most teszem meg ezt a fontos lépést,
mert kiléptem az életbe. Hosszú ideig
ugyanabba az iskolába jártam, ugyan‐
azokkal az emberekkel találkoztam, és
kicsit talán burokban nevelkedtem, nem
kellett félnem az élet nagy dolgaitól,
mindig volt valaki, aki segített. Az egye‐
tem már egy kicsit labilisabb, nincs osz‐
tályfőnök, beszélgetés a tanárokkal,
nincs osztály és nincs egy állandó társa‐
ság, sokkal önállóbbnak kell lenni és
sokkal több hatás ér minket, ez lehet jó
is és rossz is. Igaz, csak Budapestre
jöttem, de itt is jóval több az ember,
az ismeretlen és az új helyzet. Úgy gon‐
doltam, kell egy biztos pont az életem‐
ben, amit mindig magam mellett tudok.
Mivel a kapcsolatokat nehéz fenntartani,
így az istenkapcsolatomat kellett meg‐
erősítenem. Számomra a bérmálkozás
biztonságot, védelmet biztosít.

Reischl Fülöp: A legutóbbi bérmálkozós
csoport indulásakor nem volt
annyira fontos számomra, hogy bérmál‐
kozó legyek, így egyszerűen lecsúsztam
a jelentkezésről. Azt hittem, hogy
a következő évben is lesz. Két évre rá,
azaz idén indult megint felkészítő és
ekkor már figyeltem a határidőre…

Kik hatottak rád, kik segítettek neked
ebben a döntésben?

Beke Sára: A szüleimtől kapott
minta a legmeghatározóbb a hitéletem‐
ben, de nagyon sok támogatást kaptam
Verától, a bérmaanyukámtól és a reg‐
numi közösségemben is sokat beszél‐
tünk a témáról, mondhatni együtt
készültünk.

Kiss Bori: Számomra a legnagyobb löke‐
tet a Műhely képzés (Regnum Marianum
vezetőképzője) adta. A képzés alatti
számos előadó, pap, kispap, apáca, akik
a lelki hétvégéket tartották, hatalmas
hitbeli fejlődést és magabiztosságot
adtak.

Kovács Bogi: Nem volt senki, aki miatt
úgy döntöttem, bérmálkozni fogok. Fon‐
tosnak tartottam, mert ilyen csa‐
ládba nőttem bele. Volt egy
osztálytársam, aki egy pár évvel ezelőtt
volt bérmálkozó, egyik osztály lelkigya‐
korlaton nagyon sokat beszélgettem
vele, és úgy éreztem, szárnyakat kapott,
hatalmas szeretet, figyelem és türelem
volt benne, és közben mégis annyi ener‐
gia, hogy úgy éreztem, ő az, akinek
a bérmálkozás rengeteget adott.
A beszélgetés során én is rengeteget
kaptam tőle. A felkészülés alatt két meg‐
határozó ember volt számomra. Az egyik
a bérmamamám, a másik egy fiatal

BÉRMÁLÁS A PILISCSABAI TEMPLOMBAN
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édesanya, akit nyáron ismertem meg és
rengeteget tudtam vele beszélgetni.

Reischl Fülöp: Természetesen a szüleim
kérdezték, hogy tudom-e, hogy idén
lehetőség van bérmálkozni, de velük
nem beszéltem erről olyan sokat. Tudták,
hogy fontos nekem. A bérmaapámmal
(akkor még nem tudta) többet beszél‐
tem erről, hogy számára miért volt
fontos, illetve, hogy én miért szeretnék
eltelni a Szentlélekkel. Ezek a beszélgeté‐
sek megerősítettek abban, hogy bérmál‐
kozni szeretnék.

Ki a védőszented és miért őt
választottad?
Beke Sára: Szent Szávát választottam,
mert az ő életútja számomra megerősí‐
tés volt: az Örömhír másokkal való meg‐
osztását lehet úgy csinálni, hogy
mindkét fél megőrizhesse identitását és
kultúráját.

Kiss Bori: Szent Borbálát választottam,
mert őt ismerem és tisztelem a legjob‐
ban.

Kovács Bogi: Fontosnak tartom, hogy
segítsünk egymáson, hogy jobb hellyé
tegyük a Földet, hogy szerte szét szórjuk
a bennünk rejlő szeretetet, éppen ezért
választottam II. János Pál pápát. Úgy
érzem, hatalmas szeretet és békesség

lakott benne, bármelyik képét is néztem
mindig mosolygott, volt az arcán egy kis
huncutság. Rengeteg embernek segí‐
tett, és csupa pozitív jókedv sugárzott
róla. Én is valahogy így szeretnék élni:
élvezni az életet, megélni a pillanatot,
mindenben megtalálni a jót, szeretni azt,
amit csinálok és az embereket, akik
körülvesznek.

Reischl Fülöp: Szent Józsefet, a családok
védőszentjét választottam, több okból is.
Sokat töprengtem, hogy melyik
az a szent, akire hasonlítani szeretnék,
aki akár a mai világban is élhetne, mert
időtálló erényei vannak. A jegyesem
ajánlotta Szent Józsefet, és egyből
nagyon megtetszett. Szent József egy
szerény, rendkívül alázatos ember volt
szerintem. Egy csendes, egyszerű szent,
az egyszerűség legpozitívabb értelmé‐
ben. Ezek mellett Apa egyszer elmondta,
hogy szerinte azért az egyik legszebb
szakma az asztalos, mert Szent József is
asztalos volt. Ahogy Szent Józsefre, úgy
Apára is felnézek és szeretnék majd
olyan nyugodt, biztonságot adó férj és
apa lenni, mint amilyennek őket látom.

Hogyan készültél rá és hogyan élted
meg a bérmálkozást?
Beke Sára: Részt vettem a Szabi
atya által vezetett felkészítőn, és sokat

Bérmálkoztak:

Altnéder Júlia, Altnéder Márton, Bartos Cecília, Bátaszéki Balázs,
Beke Sára, Bíró Emőke, Csiky Emese, Czvikovszky Ákos,
Domonkos Áron, Edelényi Kata, György Tamás, Horváth Ágoston,
Horváth Lilla, Jakab Sára, Joó Evelin, Kállay Benedek, Katona Júlia,
Kisgergely Levente, Kiss Ágoston Álmos, Kiss Borbála Boróka,
Kiss Botond, Kiss Kinga, Kovács Boglárka, Paczolay Tamás,
Radimeczky Róza, Reisch Fülöp, Reményi Júlia, Szvorényi Júlia,
Takács Benedek, Török Ágota, Ugron Örzse, Vigh Zsófia, Walter Zsófia
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beszélgettem a bérmaszülőmmel is.
Igyekeztem személyesebbé tenni
az Istennel való kommunikációmat,
főképp a Szentlélekkel.

Kiss Bori: Készülni a bérmaszülőmmel
készültem, és nagyon jó volt Vele átélni
ennek a szentségének a felvételét. Szá‐
momra nagyon megható és mély volt
a bérmálkozási szertartás.

Kovács Bogi: A bérmálkozásom után
az volt az első gondolatom, hogy most
már sosem leszek egyedül: van egy bér‐
mamamám, egy bérma-védőszentem,
baj engem nem érhet. Mindegy
hova sodor az élet, mindegy, milyen
nehézségek jönnek szembe, mindig lesz
valaki, aki mellettem áll.

Reischl Fülöp: Elsősorban Szabolcs
atya tematikája szerint: sokszor beszél‐
gettem a leendő bérmaapámmal, majd
nyáron a Youcat elolvasásával, ősszel
pedig a felkészítő alkalmakon közösen,
a többiekkel készültem. A bérmálkozást
nyugodtan és boldogan éltem meg.
Előtte izgultam, de nagyon élveztem
a misét, illetve szerintem jókat mondott
a püspök atya a prédikációban. Nem
bonyolította túl, egyszerű volt, jól ért‐
hető, de mégis misztikus. Élményként
marad meg bennem az a pár másod‐
perc, amíg mosolyogva, békésen,
a püspök atyával egymás szemébe nézve
megkente a homlokomat. Szép volt.

Mit gondolsz, hosszú távon mit jelent
majd számodra ez a szentség? Szerin‐
ted hogyan él egy bérmálkozott
ember?
Beke Sára: Már most látom, milyen más
így. Jó érzés tudni, hogy ez most már
hivatalosan is az én hitem és az én
életem Istennel. Nem a szüleimé, nem
a környezetemé, a sajátom. Remélem
egyre érettebb beszélgetéseket folytat‐

hatok majd az Úrral. Számomra a bér‐
málkozott ember életét két dolog hatá‐
rozza meg: döntéseit a Szentlélekkel
összhangban hozza, és igyekszik min‐
denkit teljes szívéből szeretni és elfo‐
gadni. Ettől a kettőtől semmi nem
tántoríthatja el.

Kiss Bori: Számomra ez a szentség biz‐
tonságot, otthont jelent már most is. Egy
bérmálkozott ember szerintem a hitét
magabiztosan felvállalja és tovább is
adja. Ezen kívül, ennek tudatában folya‐
matosan táplálja és növeli hitét. Szerin‐
tem az is fontos, hogy a körülötte élő
embereket segíti az Úr útjára terelni
vagy éppen segít visszatalálni az elve‐
szett ösvényre.

Kovács Bogi: Hogy hosszú távon szá‐
momra ez a szentség mit ad, még nem
tudom, bízom benne, hogy csupa jót.
Talán bölcsebb leszek, talán figyelme‐
sebb leszek, talán jobb leszek ebben
vagy abban, de az is lehet, hogy ezek
mind nem függenek össze a bérmálko‐
zással. Ha valaki jó ember szeretne lenni,
akként él, talán mindegy, hogy meg
van-e bérmálva vagy sem, jó ember lesz,
mert az elhatározás a fontos. Nekem van
egy segítségem így megbérmáltként, de
ez nem biztosíték arra, hogy tökéletes
életet éljek. Úgy gondolom, egy bérmál‐
kozott ember ugyanúgy él bérmá‐
lása után, mint ahogy előtte élt. Reggel
felkel, este lefekszik és a kettő között azt
csinálja, amit kell.

Reischl Fülöp: Hosszútávon biztonságot
jelent majd számomra, egy biztos
pontot, amibe kapaszkodni tudok,
amelyből erőt tudok meríteni. Egy olyan
szentség, amely mindig velem van,
átszövi az életem, belenő az életembe.

Udvarhelyi Zsuzsanna
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Egy fontos esemény zajlik az egyházban,
amelynek formálására mindnyájan meg‐
hívást kaptunk. Szentatyánk, Ferenc pápa
2023-ra püspöki szinódust hirdetett meg,
amelynek témája: „Egy szinodális egyhá‐
zért: közösség, részvétel és küldetés”.
A Püspöki Szinódus intézményét a II. Vati‐
káni Zsinat javaslatára hívta életre VI. Pál
pápa a nyugati katolikus egyházban 1967-
ben. Ez a püspöki tanácsadói testület nem
állandó tagokból áll, és a pápa három-
négy évente hívja össze fontos társadalmi,
erkölcsi kérdések megvitatására. A 2023-ra
meghirdetett püspöki szinódus ülését
a Szentatya az egész Egyház számára sze‐
retné „szinodális úttá” kiszélesíteni. Új tar‐
talmat kapott tehát a szinódus, és ennek
jegyében világszerte a hívők közössége is
megfogalmazhatja álláspontját az Egyhá‐
zat érintő kérdésekről. A zsinati tanításnak
megfelelően ez legalább akkora felelős‐

ség, mint amekkora lehetőség a hívő
ember számára.
A szinódus témájának három dimenziója:
a közösség, a részvétel és a küldetés.
Egyházközségünk szeretné biztatni
a híveket, hogy éljenek az alkalommal.
A fő kérdések, amire az válaszolni lehet:
Hogyan látod az Egyház helyzetét
korunkban? Szerinted mire hívja az Egy‐
házat a Szentlélek korunkban? A világ‐
egyházban mindenhol lehetőség nyílik
a válaszadásra, és ezek összesítése kerül
majd 2023-ban az ülésező püspöki szinó‐
dus elé.
A válaszokat maximum A4-es terjedelem‐
ben Udvarhelyi Zsuzsinak küldjétek el az
udvarhelyi.zsuzsi@gmail.com email címre.
Határidő: december 31. Köszönjük szépen.
Segítségképpen megosztjuk a szinódus
imáját és néhány gondolatébresztő szem‐
pontot.

Előtted állunk, Szentlélek, és a te
nevedben gyűltünk össze. Egyedül
te vezess minket, lelj otthonra a szí‐
vünkben; taníts minket a követendő
útra, és arra is, miként járjunk rajta.
Gyengék és bűnösök vagyunk; ne
hagyd, hogy zűrzavart szítsunk. Ne
engedd, hogy a tudatlanság tév‐
útra vezessen bennünket, vagy
hogy az elfogultság befolyá‐
solja cselekedeteinket. Add, hogy
megtaláljuk benned az egységet,
hogy együtt haladhassunk az örök
élet felé, és ne térjünk el az igazság
útjától, sem attól, ami helyes. Mind‐
ezt tőled kérjük, aki mindenütt és
minden időben munkálkodsz,
az Atyával és a Fiúval egységben,
mindörökkön örökké. Ámen.

Sevillai Szent Izidor imájanyomán

A párbeszédet segítő kérdések
1. Mit jelent számomra az Egyház?
2. Mit jelent számomra az „együtt haladás”

az Egyházban?
3. Hogyan határozza meg az egyházközség a céljait

és az oda vezető lépéseket?
4. Kik azok, akikre az Egyház tagjaként túl kevés

időt és figyelmet fordítunk?
5. Melyek a lehetséges okai annak, hogy az egyházköz-

ség egyes tagjai távol maradnak a közösségtől?
6. Hogyan vonhatjuk be jobban a fiatalokat

és a családokat az egyházközség életébe?
7. Mit jelent számunkra az imádság és a liturgikus
ünneplés?

8. Mit jelent számunkra a más felekezetű
keresztényekkel való kapcsolattartás?

9. Jézus szava, „Hirdessétek az evangéliumot minden
népnek!”,merre, kikhez indít el most minket, és
miért?

10. Melyek azok a további egyházi, társadalmi kérdések,
amelyekre nagyobb figyelmet kellene fordítanunk?

(forrás: Nagyváradi Püspökség)

PÜSPÖKI SZINÓDUS 2023
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Az Alpha egy mindenki szá‐
mára nyitott gyakorlati bevezető
a keresztény hithez. 10 héten át heti
egy hétköznapi alkalommal találko‐
zunk a résztvevőkkel, és egy kis köny‐
nyed vacsora elfogyasztását
követően egy előadással, majd
annak kiscsoportos megvitatásával
töltjük az alkalmat.
Az Alpha egy olyan beszélgetés-so‐
rozat, ahol nem számít, hogy valaki
ateistaként jön vagy keresőként,
vagy esetleg csak meg akar erő‐
södni a hitében. A lényeg, hogy
mindenki nyitott legyen, és ki
tudja fejteni a véleményét az adott
témában. A témák a keresztény hit
alapjait fektetik le, és mutatják be,
melyhez minden résztvevő könnyen
hozzá tud szólni, illetve nézeteit
meg is tudja osztani a kiscsoportos
beszélgetések alkalmával.
Az Alpha ezen kívül egy remek
közösségformáló hely, ahol bármi‐
lyen korosztály megtalálja a helyét.
A 10 héten át tartó alkalmakon kívül
a kurzus egy Alpha hétvégét is
magába foglal, mely a kurzus egyik
legfontosabb eleme. Ezt a hétvégét
egy külső helyszínen tartjuk, kisza‐
kadva a hétköznapok monotonitá‐
sából. Ez a hétvége nagyon sok lelki

tartalmat hordoz magában és
remek lehetőség a kurzuson kapott
lelki táplálékot befogadni, elmélyí‐
teni. A lelki töltet mellett pedig még
inkább összekovácsolja a csapatot.
Az első Alpha Piliscsabán 2018 tava‐
szán valósult meg. Azóta már négy
alkalommal került megrendezésre
a kurzus. Az előző alphák résztvevői
a közösség tagjai lettek, megkeresz‐
telkedtek, bérmálkoztak, és házi
csoportban folytatják mindazt, amit
az Alpha elindított bennük.
Ha te is kedvet kaptál az Alphához,
és szeretnél részt venni, vagy tudsz
valakit, aki szívesen csatlakozna
vagy esetleg szüksége lenne egy
ilyen kurzusra, akkor bátorítsd és
ajánld neki jó szívvel!
A következő kurzus már szervezés
alatt van. Indulására 2022 január
végén lehet számítani (ezt a későb‐
biekben még pontosítjuk).
Jelentkezz bátran, és kérdések
esetén keress bizalommal az alábbi
e-mail címen:
rabai.boglarka@hotmail.com

Áldott ünnepeket kívánok az
Alpha szervezői csapata nevében is!

Rábai Boglárka

MI IS AZ AZ ALPHA?

A második oldalon Veres József ikonfestő Angyali üdvölet című alko‐
tása látható. A művész Szegények Bibliája című kiállítása január 20-ig
megtekinthető a ligeti templom hátsó kápolnájában minden szent‐
mise után. Az alkotások elrendezéséért köszönet Paczolay Balázsnak.
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December 24. (péntek)
Karácsony Vigíliája
16 óra: pásztorjáték Piliscsabán,

Klotildligeten és Pilisjászfalun
16 óra: szentmise Klotildligeten a

pásztorjáték után
22 óra: szentmise Pilisjászfalun
24 óra: éjféli szentmise Piliscsabán
December 25. (szombat)
Karácsony (parancsolt ünnep)
09 óra: szentmise Klotildligeten
11 óra: szentmise Piliscsabán
17 óra: szentmise Pilisjászfalun
December 26. (vasárnap)
Karácsony másnapja
09 óra: szentmise Klotildligeten +

borszentelés
11 óra: szentmise Piliscsabán +

borszentelés
17 óra: szentmise Pilisjászfalun +

borszentelés
19 óra: szentmise Klotildligeten
December 27. (hétfő)
18 óra: szentmise Piliscsabán
December 28. (kedd)
Aprószentek
18 óra: szentmise Klotildligeten + ima

az életért

December 30. (csütörtök)
18 óra: szentmise Klotildligeten
December 31. (péntek)
17 óra: szentmise Piliscsabán + hálaadás
Január 1. (szombat)
Szűz Mária, Isten anyja
parancsolt ünnep)
11 óra: szentmise Piliscsabán
17 óra: szentmise Pilisjászfalun
18 óra: szentmise Klotildligeten
Január 2. (vasárnap)
Karácsony 2. vasárnapja
09 óra: szentmise Klotildligeten
11 óra: szentmise Piliscsabán
17 óra: szentmise Pilisjászfalun
19 óra: szentmise Klotildligeten
Január 3. (hétfő)
18 óra: szentmise Piliscsabán
Január 4. (kedd)
18 óra: szentmise Klotildligeten
Január 5. (kedd)
18 óra: Klotildligeten
Január 6. (csütörtök)
Urunk megjelenése,
Vízkereszt (parancsolt ünnep)
7:40 szentmise a Páduai iskolában
11 óra: szentmise Piliscsabán
18 óra: szentmise Klotildligeten

Szívügyünk a közösség. Szívügyünk az Egyház. • A piliscsabai és a klotildligeti római katoli‐
kus plébániák, és a pilisjászfalui fília hírei • Felelős szerkesztő: Szilágyi Szabolcs plébános •
Fotók: Bicskei Gábor, Fáth Péter, Pomeisl Imre • Munkatársak: Laza Dominika, Udvarhelyi
Zsuzsanna és Vida József • www.piliscsaba-katolikus.hu • Készült a Klotildligeti Jézus Szíve
Plébánián, 2081 Piliscsaba, Klotild tér 1.

SZILÁGYI SZABOLCS, PLÉBÁNOS

telefon +36 30 611 1296
e-mail px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA, ADMINISZTRÁCIÓ

telefon +36 20 554 9145
e-mail sylvia.kiraly@gmail.com

PACZOLAY BALÁZS, GONDNOK

telefon +36 20 823 4388
e-mail pacabalazs@gmail.com

FOGADÓÓRA

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

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR MISERENDJE

https://piliscsaba-katolikus.hu
mailto:px.sacerdos@gmail.com
mailto:sylvia.kiraly@gmail.com
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Dicsőség Mennyben
az Istennek és
békesség földön
a jóakaratú embernek.


