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Az égbolt elsötétedett.
S akár a végitélet
zord fellege tört volna ránk,
a föld is oly sötét lett.
Gyermekszívünk is oly nehéz!
A házak és a kertek,
az egész törékeny világ,
éreztük, velünk reszket.

Aztán a roppant csöndön át
puhán és észrevétlen,
a hangtalan meginduló
és puha hóesésben,
akár a fényes pelyhek is
vigyázva földet értek,
a fényességes angyal is,
ő is a földre lépett.

Pilinszky János

A FÉNYESSÉGES ANGYAL IS
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Izgalom. Gyerekkoromban kará-
csony vigíliáján fölkerekedett
az egész család, és elmentünk
a pásztorjátékra. Mindig volt benne
valami vicces, ugyanakkor komoly,
valami födhöz tapadt és mégis föl-
emelő; ám valahogyan mégis
jobban megmaradt bennem az,
ahogyan a templomból hazafele
mentünk. Izgultunk, hogy mit
hozott a Jézuska, izgultunk, hogy
ugyanolyan szép lesz-e a karácsony,
mint az elmúlt években, és izgul-
tunk, hogy izgulhassunk, hogy
növeljük magunkban a várakozást,
azt a feszültséget, ami az az egye-
düli feszültség, aminek van létjogo-
sultsága. Izgulunk? Izguljunk, mert
ezért megéri izgulni, várakozzunk és
feszüljünk, mert ezért megéri, való-
ban megéri.

Meghittség. Aztán hazaértünk,
megcsodáltuk a fát, amit az angya-
lok hoztak, az ajándékokat, amiket
a Kisjézus készített, majd énekel-
tünk, és két puszi között megaján-
dékoztuk egymást, és a Születettel
együtt megszületett a meghittség.
Mi hoztuk azt létre, vagy mindig is
ott volt? Most találtunk rá, vagy

ránk talált, Ő talált ránk? Azt
hiszem, hogy mindig is ott volt,
mindig is itt van. Rátalálunk, meg-
engedjük? Hagyjuk, hogy Ő ránk
találjon?

Béke. Aztán az ajándékok és cso-
magolópapír-halmok közül oda-
mentünk a szépen megterített
asztalhoz, meggyújtottuk a gyer-
tyát, és következett az ünnepi
vacsora, ahol mindenki megtalálta
a maga finomságát. Együtt
vagyunk, ajándékozottak vagyunk,
és jóllakottak vagyunk. Béke, béke
van köztünk, amiért tettünk valamit,
de mintha nem mi hoztuk volna
létre. Béke, ami ajándék, talán
az ajándékok legnagyobbika, ami
a szívben van, és nem lehet elvenni.
A szív békéjéért tehetünk, de
mintha végső soron ajándék
maradna.

Izgalom, meghittség, béke.
Tegyünk értük, de hagyjuk, hogy
ránk találjanak, hogy ránk találjon
Ő, akitől mindezeket kapjuk, kap-
hatjuk. Engedjük meg, és akkor
majd jön, hiszen már itt van, mert
véglegesen közénk született.

IZGALOM, MEGHITTSÉG, BÉKE

Áldott és boldog karácsonyt kívánok!
Szeretettel, imával:

Szabolcs atya
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LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ – 2022

Piliscsaba Klotildliget Pilisjászfalu Összesen

keresztelő 47 29 9 85

elsőáldozó 26 49 Klotildligeten 75

esküvő 8 4 1 13

temetés 33 15 6* 54

* Piliscsabán temetve

Elsőáldozóból közel tízzel, keresztelőből pedig közel hússzal több volt,
mint tavaly. Köszönet mindenkinek, aki él a szentségekkel, és aki a szent-
ségekhez vezet másokat.
A ligeti templomot reggeltől sötétedésig nyitva tartjuk, hogy be lehessen
menni imádkozni. Emellett csendes egyéni imádkozásra nyitva áll 5-től
24 óráig a szentségi kápolnánk a klotildligeti templom oldalában. Keresd
az épület falán a „Szomjazom” feliratot, ahol a lépcső egyenesen a kápol-
nába 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 Szív-
ügy blog is sok érdekes olvasni- és hallgatnivalót kínál.
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A Szívügy szerkesztői arra kértek,
a következő időszak terveiről írjak.
De ki az, aki 2022 végén felelős
módon terveket mer szőni? Háború
van, rég nem látott aszály, a járvány-
nak talán már vége, de emelkednek
az árak, sokszor azt sem tudjuk,
mennyivel, és sokan még a korosab-
bak közül is most először szembe-
sülnek a boltokban áruhiánnyal
vagy azzal, hogy nem tudják kifi-
zetni a rezsiszámlákat. Nem ostoba-
ság ilyen helyzetben tervekről
beszélni? Vajon nem kézenfekvőbb
azt mondani, hogy lássuk meg, mit
hoz a holnap, és mozogjunk abba
az irányba, amerre a szükségszerű-
ség lök bennünket? S hogy kicsit
kézzelfoghatóbb legyen ez
a dilemma, hadd hozzak egy aktuá-
lis kérdést: szépítsük-e, fejlesszük-e
a templomunkat és környezetét
akkor, ha a gáz- és villanyszámla
kifizetése is lassan kihívást jelent?

Advent első hete van, amikor ezeket
írom, adódik is a párhuzam: vajon
a napkeleti bölcseknek, akik a Meg-
váltót keresték, nem kellett hasonló
dilemmákkal szembesülniük,
mielőtt útnak indultak volna? Szent
József és Szűz Mária sem egy előre
megszervezett és bebiztosított
luxusutazásra indult. Mindegyikük
az ismeretlenbe, a bizonytalanba
vetette bele magát, mégis, hagyták
magukat vezetni.

Az új klotildligeti egyházközségi
képviselő-testület nyáron kezdte

meg a munkáját, és már most
számos, a fent jelzett helyzetből
adódó bizonytalansággal találko-
zunk. Ugyanakkor nagyon hálásak
lehetünk, hiszen az előző csapat
(amelynek néhány tagja most is
képviselő) kitaposta már az utat
előttünk: folyamatban volt a plébá-
nia átépítése, a kert átalakítása,
kialakult a közösségi és takarítási
napok rendszere, jól működik a plé-
bánia közösségi termeinek haszná-
lata és számos fontos hitéleti
esemény, kezdeményezés.
A gondos tervekért és a források
megteremtéséért hatalmas köszö-
net illeti a Fárizs Péter által vezetett
testületet.
Mi következzék tehát jövőre? Bizo-
nyosan lesznek további beruházá-
sok. Már az energiaárak miatt is
fontos lenne napelem telepítése és
némi energetikai újítás, a játszótér-
rel is van teendő, régóta napirenden
van a plébániaépület lezárása, befe-
jezése a lépcső felőli oldalon.
A nagyobb építési projektek helyett
(vagy mellett) talán nagyobb teret
kaphat a lelki épülés – eszembe jut,
amit Szent Bonaventura írt Szent
Ferencről: „Miként Ferenc három
templomot helyreállított, úgy kellett
ennek a szent embernek vezetése
mellett Isten Egyházának is meg-
újulnia.” S hogy az egyházunknak
meg kell újulnia, ahhoz kétség nem
fér, elég, ha az egyházmegyében
a plébániák számának csökkenté-
sére gondolunk – ami tulajdonkép-

KLOTILDLIGET KÉPVISELŐ-TESTÜLET: TERVEINK
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pen csak következmény. Legfonto-
sabb célunknak a megújulásnak
kell lennie, ebben kell a testületünk-
nek Szabolcs atyát és minden helyi
közösséget, kezdeményezést támo-
gatnia. Szeretnénk a béke szigete
lenni a mai nyughatatlan világban.
Ehhez stabilan és keresztény közös-
ségként együttműködő és példát
mutató képviselő-testületre és
munkacsoportokra van szükség,
amelyek működésének a hamaro-
san elkészülő, egyszerű és funkcio-
nális belső szabályzatunk ad majd
keretet.
Hivatalos, átfogó stratégiát ugyan
nem alkotott még a képviselő-tes-
tület, azonban az eddigi beszélgeté-
seinkből alakulni látszik, hogy
milyen célok és tevékenységek
kapnak teret a következő időszak-
ban.
Már az ősszel elindultak újabb misz-
sziós kezdeményezések, ilyen a Misz-
sziós Gyermekek Társasága vagy
a Szent Janka-kiállítás. A jövőben
fontosnak tartjuk a város lakóinak
megszólítását és annak tudatosítá-
sát, hogy a misszió minden hívő fel-
adata. A liturgia terén nem lesznek
forradalmi lépések, de fontos célki-
tűzés, hogy méltó, igényes és tiszta
liturgia szolgálja a vallásos áhítatot,
amelyet a schola, a gitáros zenekar
és a most induló ifi zenészcsoport
tevékenysége is segít.
Plébániánk környezetében átlagon
felüli létszámban működnek közös-
ségek, de kihívást jelent ezek össze-
fogása, a plébániához való
kapcsolódásuk meghatározása. Azt

is észleljük, hogy a fiatalok csoport-
jai kevésbé integrálódtak a plébánia
életébe. Ezen a jövőben szeretnénk
változtatni. Természetesen 2023-ban
is lesz CsaTa, vagyis családos tábor,
amely költségeinek részleges fede-
zésére pályázatot nyújtottunk be.
A helyi közösségekkel együtt szeret-
nénk feldolgozni a tavalyi szinódusi
útra összegyűjtött véleményeket,
javaslatokat. A közösségek összefo-
gása mellett alaptevékenyégünk
a karitatív munka és a szociális
tevékenységek ellátása. Jelenleg
próbáljuk ezek célját és tevékenysé-
gét pontosabban meghatározni,
elhatárolni. Míg az előbbi jól bejára-
tott, és kiválóan vizsgázott például
az ukrajnai háború miatt kialakult
helyzetben, a szociális munkacso-
port is meghatározta a maga tevé-
kenységét, céljait és be is
mutatkozott a Szívügy listán: min-
denekelőtt imára buzdítják a plébá-
nia közösségét a szükséget
szenvedőkért, de konkrét lépésként
keresik azokat, akiknek gondot
jelent a fűtés, vagy segítenek az idő-
seknek a Gondosóra beszerzésében
és használatában. A plébánián foly-
tatódik a Liget Segítő Szolgálat elő-
készítése, amely jövőre kísérleti
keretek között meg is kezdi a műkö-
dését.
Az új képviselő-testületben össze-
kapcsoltuk a gazdasági, építési és
gondnoki tevékenységeket (GÉG
munkacsoport). A fent említett épí-
tési ügyek mellett létrejön egy
hosszú távú épülethasználati és
‐kezelési koncepció. Tervezzük, hogy
a bevételek és kiadások nyilvántar-
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tása transzparens és korszerűbb
módon, elektronikusan történjék.
Pénzügyi szempontból bizonyosan
nagy odafigyelésre lesz szükség
jövőre, az elszabaduló rezsiárak és
az általában emelkedő költségek
miatt is. De továbbra is szeretnénk
minden helyi és vendégségbe
érkező hívő, közösség rendelkezé-
sére bocsájtani a közösségi termein-
ket.
A jó működés egyik alapja a jó kom-
munikáció és az, hogy a szükségle-
tekről hírt kapjunk,
az eredményekről pedig hírt tud-
junk adni. A megújult média mun-

kacsoport karban tartja a honlapot,
tervezi és segíti a médiamegjelené-
seinket, előkészíti a hivatalos doku-
mentumaink biztonságos
elektronikus tárhelyét és a plébánia
kötelező adatvédelmi szabályzatait
is kézben tartja.
A lista nem teljes, de így is sokrétű,
ambiciózus. A 2022-es év végén arra
kérem a Mindenhatót, hogy mun-
kálkodásunk során ne feledjük,
hogy minden tettünknek az Ő cél-
jait kell szolgálnia, és terveink meg-
valósítása közben ne veszítsük szem
elől a betlehemi csillagot.

Beke Márton, világi elnök

A 2022-ben megválasztott és pünkösdkor fogadalmat tett új képvi-
selő-testület névsora:

Szűz Mária szent neve templom – Piliscsaba Plébánia képviselő-
testülete
Elnöke Szilágyi Szabolcs, plébános.
Világi elnöke Ay Zoltán Nándor.
Tagjai: Bálint Odett, Huber Ákos, Kotriczné Zsuzsa, Móczár Ferencné,
Müllner Tibor, Priegl Gyöngyi, Rábai Boglárka, Rábai László,
Takács Gábor.

Jézus Szíve templom – Klotildliget Plébánia képviselő-testülete
Elnöke Szilágyi Szabolcs plébános.
Világi elnöke Beke Márton.
Berthóty László, Cser András, György-Deák Anna,
Horváthné Varga Erika, Krasznai Gyöngyi, Laza Zoltán,
Orbánné Szilágyi Éva, Paczolay Balázs, Papszt Miklós, Török Dénes

Kármelhegyi Boldogasszony-kápolna – Pilisjászfalui Fília
kápolnaszékének tagjai
Andorka Péter, Frankovits Judit, Vadász Dénes
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Néhány eseményt szeretnék fel-
idézni a piliscsabai képviselő-testü-
let nevében templomunk,
közösségünk idei évéről.

Nagy örömünkre folytatódhat, sőt
befejeződhet a nagytemplom külső
felújítása. A német nemzetiségi
önkormányzat a Magyar Államtól
100 millió forint támogatást kap
a II. ütemre, így az oldalhomlokza-
tok felújítása is megvalósulhat.
A közbeszerzési eljárás folyamatban
van, remélhetően jövőre elkezdőd-
hetnek a munkálatok. Tisztelettel
köszönjük a templomfelújítás előké-
szítésében, lebonyolításában közre-
működők áldozatos munkáját és
a hívek nagylelkű adományait és
felajánlásait!

Pünkösdkor beiktatták az új pilis-
csabai képviselő-testületet. A testü-
leti tagok közül négyen az előző
testületben is szolgáltak, tapasztala-
taik sokat jelentenek az új tagok-
nak. Életkor, habitus, foglalkozás,
tapasztalat tekintetében sokszínű,
változatos összetételű, nagyon jól
együttműködő, egyformán gondol-
kodó testületünk van. Mindannyi-
unk célja Szabolcs atya segítése,
a közösség további erősítése, meg-
újulás, szolgálat. Megalakultak
a munkacsoportok, és Szabolcs atya
képviselő-választáskor hallott mon-
datát – „Ez lesz a jövő, Ti vagytok
a jövő!” – átérezve kezdtük meg
a feladatok tervezését, végzését.

A tervekről, a már elvégzett felada-
tokról a teljesség igénye nélkül sze-
retnék röviden beszámolni.
A plébánia környezetének szépítése,
az épület állagmegóvása miatt
a gondnoki, építési munkacsoport
vezetésével és a testület férfitagjai-
nak segítségével megvalósult
a kerti szaletlik újrafestése és a plé-
bánia külső megjelenésének javí-
tása érdekében az utcai kapu,
garázskapu csiszolása, festése.
A plébánia üzemeltetési költségei-
nek csökkentése érdekében meg-
történt a padlás lomtalanítása, majd
hőszigetelése mintegy 180 m² felü-
leten. Külön köszönjük a férfisátor
tagjainak segítségét! A költségcsök-
kentés érdekében elkezdődött
a plébánián egy tömegkályha
beépítése, melyhez a kémény átépí-
tésére is szükség van.

A liturgikus bizottság kezdeménye-
zésére rövid távú terveink is vannak,
például a csabai templomban lévő
misekuckót az adottságokat figye-
lembe véve alkalmasabbá tenni
arra, hogy a kisgyermekek csende-
sen el tudják foglalni magukat
(pl. biblikus témájú rajzok, színezők
kihelyezésével), miközben szüleikkel
a szentmisét hangosításon keresz-
tül hallgathatják.

Nagy öröm, hogy a templomunk-
ban ministrálók létszáma olykor
meghaladja a rendelkezésre álló
ministránsruhák számát, éppen

ESEMÉNYEK ÉS GONDOLATOK A PILISCSABAI EGYHÁZKÖZSÉG
ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. ÉVÉRŐL
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ezért tervezzük további ruhák
beszerzését, varratását, szem előtt
tartva, hogy a meglévőkkel azono-
sak legyenek. Az elmúlt néhány
hónapban a szervezők nyári tábo-
ron, évközi kiránduláson és egyéb
programon keresztül igyekeztek
a ministránsközösséget építeni és
élményekkel gazdagítani.

A templom nyitvatartását hétköz-
nap délelőttönként biztosítjuk
a betérni és imádkozni vágyók szá-
mára. Bízunk benne, hogy templo-
munkban is megvalósulhat
a miseénekek szövegének kivetí-
tése, ennek elérése érdekében krea-
tív és viszonylag olcsó megoldáson
gondolkodunk.

Az idei évben tavasszal a Covid-idő-
szakot követően ismét elindult
az Alpha kurzus. A kurzus lehetősé-
get ad a keresőknek, a hit útján
járóknak és az ateistáknak is arra,
hogy a keresztény hit alapját képező
témákban megvitassák nézeteiket
és megvizsgálják saját élethelyzetü-
ket kontrollált és dinamikus csapat-
beszélgetések keretében. Idén 22
érdeklődő járta végig és 7 szervező
segített a kurzus megvalósításában.
A piliscsabai közösségnek köszön-
hetően minden alkalommal más
készített számunkra finom meleg
vacsorát, és sokan tették kelleme-
sebbé az estéinket süteményekkel
is, melyeket ezúton is hálásan
köszönünk. A csoportok a mai napig
aktívak, kéthetente összejárnak és
érdeklődési körüknek megfelelő
keresztény témákat vitatnak meg.

Az ősz kezdetével elindítottuk
az Alpha imaestet is, melyet jelen-
leg minden hónapban egy alkalom-
mal tartunk. Ezen alkalomra
mindenkit nagy szeretettel várunk,
ugyanis nemcsak az alphásoknak
szól, hanem mindenkinek. A kurzus
egyik meghatározó eleme ugyanis
az Alpha hétvége, ahol lehetőség
nyílik közbenjáró imádságra. Ennek
nyomán fontosnak láttuk ezt a lehe-
tőséget fenntartani a piliscsabai
közösség számára is. A résztvevők
együtt imádkozhatnak egymás
szándékaiért, és akik szeretnének
imát kérni, azokért személyesen
külön imádkozunk. Az imaalkalom
során szentségimádás és dicsőítés
is van.
Rábai Boginak és a szervezőknek
köszönhetően 2023-ban ismét
indulhat az Alpha kurzus.
Az első alkalom 2023. január 12-én
lesz a klotildligeti plébánia közös-
ségi termében este 19:00-tól.
Bővebb információkról tájékozódni
a szórólapokból, vagy
a csabalpha@gmail.hu e-mail-
címen és a +36 30 792 9896-os tele-
fonszámon lehet. Az Alpha kurzus
alatt nagy szükség van az imára a
résztvevőkért és a szervezőkért egy-
aránt, így ha valaki szeretne csatla-
kozni imaestjeinkhez, vagy az Alpha
kurzust imáiban tudja kísérni a
kurzus ideje alatt, azt előre is hálá-
san köszönjük.
A média munkacsoport a Piliscsabai
Polgár újságban cikksorozatot indí-
tott útnak a nagytemplom kincsei-
ről, melyeket talán nem minden

mailto:csabalpha@gmail.hu
tel:+36307929896
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Lassan fél éve, hogy megválasztot-
tak bennünket a kápolnaszékbe.
Szeretnénk titeket tájékoztatni
a kápolnaszékben folyó munkáról.

Az előző időszakban a kápolna és
környéke szép fejlődésen ment át.
Térkő került a kápolna előtti térre,
burkolat a térdfalra, világítás
a haranglábra. Köszönjük mindazok
munkáját, akik ehhez hozzájárul-
tak!

Az év hátralévő részében szeret-
nénk még néhány, a kápolnával
kapcsolatos témában előrehaladást
elérni. Az első ilyen a lépcső korlátja,
illetve annak hiánya. A jelenlegi álla-
pot a téli időszakban könnyen bal-
esethez vezethet, ezért szeretnénk

rá még a fagyok beállta előtt meg-
oldást találni. A második ilyen terü-
let a padsorok bővítése. Akik
legalább időnként megfordulnak
a kápolnában, biztos észrevették,
hogy – örvendetes módon – alkal-
manként elfogynak az ülőhelyek,
ezért szeretnénk a padsorokat két
sor támlátlan paddal bővíteni.

Elhatároztuk, hogy a kápolna mate-
riális fejlődése mellett nagy figyel-
met fordítunk a „láthatatlan
kápolna”, vagyis a szorosabb és
tágabb értelemben vett közösség
fejlődésére. Egy, a környezetére és
annak problémáira nyitott, a maga
szintjén mindenki számára hozzá-
férhető, befogadó és szinódusi, azaz

PILISJÁSZFALUI HÍREK

Piliscsabán élő ismer. A különleges
értékek bemutatását a templom
búcsújának ünnepi alkalmával
kezdtük el. Az eddig megjelent szá-
mokban a gótikus, fából faragott
Madonna-szobrot és a két főoltárké-
pet – a Jézus a kereszten című fest-
ményt és templomunk
védőszentjének, Szűz Máriának
kegyképét – mutattuk be. Írásaink-
ban nem történeti tanulmányok,
inkább érzelmeink, élményeink,
hiteles személyekkel történő beszél-
getéseink megosztása a célunk.

December 23-án, pénteken,
az adventi idő utolsó hajnali miséjén
gyertyafényes rorátéra vártuk

a híveket a csabai Szűz Mária szent
neve templomban. A készület utolsó
napjának szentmiséjét így szerettük
volna még meghittebbé, szebbé
tenni.

„Karácsonykor csillag gyúlt ki
Betlehem felett,
Betlehemi istállóban Jézus
született,
Karácsonykor szívetekben legyen
szeretet.”

Kegyelmekben gazdag, áldott kará-
csonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk!

A piliscsabai képviselő-testület
nevében összeállította:

Móczár Ferencné Elvira
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Isten felé együtt haladó közösség
képe vezérel minket. E kép megva-
lósítására a következő témák napi-
renden tartásával törekszünk (nem
feltétlenül a fontossági sorrendet
követve).

Kapcsolat a faluval
Az előző testületnek e téren szerzett
tapasztalata alapján úgy gondoltuk,
hogy a helyi laikus szervezetek
(kertszépítők, iskola, óvoda, önkor-
mányzat) egy félreértett kép alapján
viszonyulnak hozzánk (értsd: a helyi
egyházhoz), és ebből félreértések
adódnak. Olyan dolgokat várnak
tőlünk, amikre nem vagyunk képe-
sek, vagy nem feladatunk. Ezért
kezdeményeztünk velük egy tisz-
tázó beszélgetést: hogyan látjuk mi
magunkat, miben, miért és hogyan
tudunk és szeretnénk velük együtt-
működni.
E megbeszélés azóta gyümölcsöt
hozott, és most együtt készültünk
az adventi gyertyagyújtásokra
december 11-én és 17-én. A 17 órás
szentmise után került sor egy rövid
kulturális programra, majd
a kápolna melletti térkövezett terü-
leten egy pohár forralt bor melletti
beszélgetésre.

Ifjúsági pasztoráció
Az iskolai hittan része a tantervnek,
de ez nem elég ahhoz, hogy gyer-
mekeinkben érett hit alakuljon ki.
Ehhez szükség van a kortárs közös-
ségben szerzett megerősödésre,
különösen serdülőkorban, amikor
a szülőket már nem fogadják el
mint követendő példa.

A jászfalui ifjúság egy része szeren-
csésen csatlakozott olyan kisközös-
ségekhez mint a Regnum vagy
a cserkészet, de nem mindenki. Sze-
retnénk őket (tehát elsősorban
a 14–18 éves korosztályban a kiskö-
zösségekből eddig kimaradottakat)
idén újból megszólítani és egy két-
lépcsős csatlakozási folyamatot fel-
kínálni. Az első lépcsőben
szeretnénk egy időslátogató csopor-
tot létrehozni számukra, ahol már
elkezdhet kialakulni közöttük egy
közösség (ez jól jöhet az érettségi-
hez szükséges közösségi szolgálat
részeként is). Második lépésként
pedig (kb. a tanév második félévé-
ben) szeretnénk bekapcsolódni
a Piliscsabán induló ifi Alphába,
melynek kimondottan az a célja,
hogy e korosztály kiérlelhesse sze-
mélyes istenhitét.

Van néhány további, a fent megfo-
galmazott egyház- és jövőképhez
kötődő téma, amiket idő hiányában
még nem sikerült elővennünk, de
rajta van a listánkon. Ilyen a karitász
ügye, vagy hogy mit tehetünk azo-
kért, akik az utóbbi időben lemor-
zsolódtak a kápolna közösségéből.
A falu a Somlyó-völgy betelepítésé-
vel nagy léptékű növekedésen
megy át, ami ideális esetben növe-
kedést indukál a kápolna látogatott-
ságában is. Szeretnénk elébe
menni ennek, és aktívan segíteni
az újonnan ideköltözötteket.

Szabolcs atya, Frankovits Judit,
Andorka Péter és Vadász Dénes
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Szeptemberben indult el a felnőtt
katekézis, amelynek segítségével
többet tudhatunk meg hitünk
alapjairól és közelebbi kapcsolatba
kerülhetünk Istennel. Az alkalma-
kat Szabolcs atyával felváltva
Almássy András világi lelkipásztori
munkatárs tartja, vele beszélget-
tünk a kitűzött célokról és az eddigi
tapasztalatokról.
Mi a felnőtt katekézis program
célja?
A megnevezésben mindkét elem
lényeges: a katekézis és a felnőtt is.
A katekézis szóra a Magyar Katoli-
kus Lexikon a következő meghatá-
rozást tartalmazza: „a hívők
bevezetése a keresztény élet egé-
szébe a keresztény tanítás rendsze-
res átadásával”. A mi kurzusunknak
is az a célja, hogy plébániai keretek
között megkísérelje a katolikus hit-
tartalom leglényegesebb elemeinek
szisztematikus áttekintését egy két-
éves periódus alatt. Általánosabban
talán azt mondhatnánk, hogy a fel-
nőtt katekézis célja alapvetően hit-
béli, teológiai ismeretek átadása,
hogy felnőttként is, amikor már túl
vagyunk az intézményes iskolai hit-
oktatás lehetőségein, alkalmunk
legyen többet megtudni Istenről,
a katolikus hit tartalmáról.
Hasonlít ez ahhoz, amikor találko-
zunk egy másik (emberi) személlyel.
Ha az illető rokonszenves, szeret-
nénk jobban megismerni. Minél
jobban ismerjük, annál jobban

megszeretjük, és viszont: minél
jobban megszerettük, annál többet
szeretnénk tudni róla – így kerülünk
szorosabb kapcsolatba, közelebbi
barátságba (akár szerelembe is) egy
másik személlyel. A felnőtt katekézis
célja tehát az, hogy Istent, akit sze-
retünk, jobban megismerjük, és
még jobban megszeressük.
Ki a felnőtt katekézis
célközönsége?
A keresztény tanítás rendszeres
átadásának értelemszerűen igazod-
nia kell a célközönség adottságai-
hoz, érdeklődéséhez. Ez elsősorban
a korosztályok különbségeit jelenti:
ugyanazt a tanítást más hangsú-
lyokkal, más részletességi szinten
fogalmazzuk meg. Ebben a kurzus-
ban elsősorban a felnőtt érdeklő-
dőkre számítunk, a fiatal
felnőttektől az idősebbekig minden-
kire. Ennek az is oka, hogy a Kateké-
zis Általános Direktóriuma (KÁD)
szerint olyan új evangelizációra van
szükség, amelyben „a régi hagyo-
mányokkal rendelkező egyházak-
ban, melyekben a szekularizáció
mélyebben hatott (…) a fiatalok és
felnőttek katekézisének feltétlen
elsőbbsége van.”
Hogyan lehet bekapcsolódni?
A katekézis alkalmai nyilvánosak:
a személyes (jelenléti) részvételre
minden második kedden este 7 és 8
óra között van lehetőség a ligeti
templom hittantermében; az egyes
alkalmak időpontját Szabolcs atya

KÖZELEBB KERÜLNI ISTENHEZ
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hirdetni szokta a miséken, temati-
kájukat (a tárgyalandó kérdések lis-
táját) pedig előzetesen megosztjuk
a Szívügy levelezőlistáján és a hon-
lapon. Azok számára, akik személye-
sen nem tudnak eljönni a kedd esti
alkalmakra, videófelvételek is
készülnek, ame-
lyek azután meg-
találhatók a
honlapon (https://
piliscsaba-katoli-
kus.hu/felnott-
katekezis-2022).
Hogyan osztották el Szabolcs
atyával a munkát?
Nagyon egyszerűen: nem testvérie-
sen, hanem fele-fele arányban.
A kétheti alkalmakból minden
másodikat Szabolcs atya tartja,
minden másodikat pedig én. Így
mindkettőnkre havonta egyszer
kerül sor, ami kezelhető szinten
tartja a felkészülés időszükségletét.
Hogyan állt össze a téma,
a menetrend?
A tematika vezérfonalául a Katolikus
Egyház Katekizmusának (KEK) egy,
a fiatalok számára szerkesztett (és
jelentős mértékben lerövidített,
egyszerűsített) változatát választot-
tuk (Youth Catechism, rövidítve
YOUCAT – Ifjúsági Katekizmus).
A YOUCAT pontosan követi a KEK
felépítését: négy fő részből áll.
Az első részben a fundamentális
teológia, illetve dogmatika legfonto-
sabb témái kerülnek sorra: a kinyi-
latkoztatás, a hit, a teremtés, illetve
a Szentháromság. A második rész
a szentségeket veszi sorra. A harma-

dik részben az erkölcstan fő kérdé-
seit tekintjük át, míg a negyedik
rész az imáról szól általában (illetve
a Miatyánkról részletesebben).
A YOUCAT (a KEK-től eltérően) meg-
őrizte a régi katekizmusok egy sajá-
tosságát: kérdés-felelet formában
tárgyalja a témaköröket. A kötet
összesen 527 kérdésben dolgozza
fel a fenti négy nagyobb témakört.
Ebből következően – figyelembe
véve a kurzus két évre tervezett hosz-
szát, és a kétheti gyakoriságú talál-
kozásokat – egy-egy alkalomra kb.
14–16 kérdés jut, a hozzájuk tartozó
válaszokkal. A témakörök ismerte-
tése után mindig hagyunk időt arra,
hogy a katekézis résztvevői feltehes-
sék kérdéseiket az elhangzottakkal
kapcsolatban, és a testvérek élni is
szoktak ezzel a lehetőséggel.
Melyik volt a leginkább meglepő
kérdés, ami érkezett?
Nem tudnék igazán meglepő kér-
dést felidézni: a kérdések, amiket
a katekézisek végén kapni szoktunk,
mindig kapcsolódnak a témakör-
höz, és valódi érdeklődésből szár-
maznak.
Mi várható a következő
hónapokban?
December végéig az első rész
(Hitünk) nagy részét befejezzük.
A kinyilatkoztatás és a hit témakö-
reit követően addigra el fogunk
jutni az Atya és a Fiú témakörök
végéig; a Szentlélek és az Egyház
témakörei a jövő évre maradnak.
Február közepe táján fogjuk befe-
jezni az első rész tárgyalását, és

https://piliscsaba-katolikus.hu/felnott-katekezis-2022
https://piliscsaba-katolikus.hu/felnott-katekezis-2022
https://piliscsaba-katolikus.hu/felnott-katekezis-2022
https://piliscsaba-katolikus.hu/felnott-katekezis-2022
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márciusban belefogunk a második
részbe, a szentségtan témaköreibe.
Átlagosan mennyien vesznek részt
az előadásokon?
Az első alkalmak során a hittante-
rem zsúfolásig megtelt, hatvan
körül volt a jelenlevők száma. Azóta
az érdeklődés valamelyest csök-
kenni látszik; az utolsó alkalommal
negyven körüli résztvevő lehetett.
A Ferences Világi Rend YouTube-
csatornáján követni lehet a videófel-
vételek nézettségét is, ez eddig kb.
1100 és 250 közötti megtekintést
mutatott, szintén csökkenő tenden-
ciával – ahogy fogy az újdonság
ereje…
Az eddigi tapasztalatok alapján
hogyan értékelné a programot?
Erre talán a katekézis résztvevői
tudnának jobban válaszolni, végül is

értük történik minden erőfeszítés.
Előadói oldalról azt tudom elmon-
dani, hogy a felkészülés rákényszerít
arra, hogy alaposan végiggondol-
jam az aktuális témakört, és ez
a folyamat nagyon sok újdonságot,
érdekességet és örömöt hoz az én
életembe is. Régi tapasztalat (még
a gimnazista korú korrepetálások
idejéből), hogy akkor értünk meg
valamit igazán, ha másoknak érthe-
tően el tudjuk magyarázni, ha
másokkal meg tudjuk értetni. Ez
a felnőtt katekézis esetére is igaz:
a felkészülés közben válik világossá,
világosabbá sok részlet, ami fölött
korábban elsiklottam.
Érkezett-e visszajelzés?
Igen, kaptunk sok pozitív visszajel-
zést. Többen is jelezték a résztvevők
közül, hogy hasznosnak és érdekes-
nek találták a katekézis alkalmait.

GYERMEKEK SEGÍTENEK GYERMEKEKEN

Az ősszel indult gyermekmisszióról
György-Deák Pannival beszélget-
tünk.

Honnan jött a gyermekmisszió
ötlete?

Igazából teljesen véletlenül. Amikor
megválasztottak az egyházközségi
képviselő-testületbe, a missziós
munkacsoport vezetését vállaltam,
így az lett a feladatom, hogy kiala-
kítsuk, milyen legyen a missziós
tevékenység Piliscsabán. Kíváncsi-
ságból rákerestem az interneten
arra a kifejezésre, hogy „katolikus

misszió”, és ez volt az első találat,
amit kidobott.
Mi egyáltalán ez a Missziós
Gyermekek Társasága?
A Missziós Gyermekek Társasága,
vagy más néven a Szent Gyermek-
ség Műve egy nagyobb egységnek,
a Pápai Missziós Műveknek a része.
Ez utóbbi az egész világot behálózó
szervezet, melynek négy tagozata
van: Hitterjesztés Műve, Szent Péter
Apostol Műve, Szent Gyermekség
Műve és Missziós Unió. Magyaror-
szági felelőse Benvin Sebastian atya,
aki indiai származású verbita szerze-

https://www.youtube.com/@vilagirend
https://www.youtube.com/@vilagirend
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tes, de már régóta Magyarországon
él, és az induló alkalmon meg is
látogatott minket.

A négy tagozaton belül a Szent
Gyermekség Műve azt célozza meg,
hogy a gyerekekben kicsi koruktól
kezdve felébresszük a missziós
tudatot. Jézus kifejezetten missziós
egyházat alapított, ezért minden
kereszténynek missziós küldetése
van. Az a cél, hogy a gyerekek
bátran vállalják a hitüket és egész
életükkel tanúságot tegyenek
Jézusról.

Magyarországon mióta létezik ez
a társaság?
Hazánkban már a két világháború
között megjelent a Missziós Gyer-
mekek Társasága, ám 1948-ban
az egyházi szervezetek betiltásával
megszűnt, és csak 2009-ben indult
újra. Azóta is folyamatosan csatla-
koznak új közösségek, most például
a miénk. A helyi közösségek vezetőit
animátoroknak nevezik, itt Piliscsa-
bán ketten vagyunk Tóthné Müller
Andreával. Magyarországon jelenleg
31 animátor és közel 600 gyerek
tagja a Társaságnak.

Hogyan szólítottátok meg
a gyermekeket?
Még szeptember-október folyamán
személyesen felkerestük őket
az iskolában, meséltünk nekik erről
a közösségről, a misszióról, a gyer-
mektársaikról, akik nehezebb körül-
mények között élnek, és erősítettük
bennük azt, hogy ők is tevékenyen
tudnak segíteni, noha kisgyerekek.

Az első találkozóra végül 21-en
jöttek el.
A csatlakozó gyermekek számára
ez milyen feladatokkal jár?
Aki belép, kap egy tagsági igazol-
ványt, amit pápai pecséttel pecsé-
telnek le, hiszen ez a szervezet
közvetlenül a pápa alá tartozik. Erre
igazán büszkék lehetnek, hiszen
ilyen pecsétet csak ketten adhatnak
Magyarországon: a pápai nuncius és
Sebastian atya. Onnantól kezdve ők
hivatalosan misszionáriusok, ami
fontos lépés az elköteleződés szem-
pontjából.
A mottónk az, hogy kis imával, kis
áldozattal gyermekek segítenek
gyermekeken. Aki belép, minden-
nap imával gondol a nehéz sorsú
gyerekekre, illetve két-három
hetente lemond valamiről, ami
az övé, és annak árát odaadja egy
előre meghatározott gyűjtés célja-
ira. Minden évben van egy központi
projekt, amit Sebastian atya választ
ki, abban az évben a magyarországi
társaság azt támogatja. Idén Kár-
pátaljának gyűjt a magyar Missziós
Gyermekek Társasága, de volt már,
hogy Afrikában egy iskolának vet-
tünk egy dzsipet. Mikor az adomány
célba ért, küldtek egy fényképet,
ahogy ülnek a dzsipen az afrikai
gyerekek. Ez fontos visszacsatolás,
hogy lássák a kis misszionáriusok,
hogy ért valamit az ő kis 200 forint-
juk.
Milyen gyakran találkoztok velük?
Havonta egy alkalommal jövünk
össze, hogy erősítsük a közösséghez
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tartozást. Egyelőre 6–16 éves kor
közötti korosztálynak szervezzük,
később majd reményeink szerint
indul ifjúsági tagozat is. Úgy tervez-
zük, hogy korosztály alapján
párokba rendezzük őket, így
a kisebbek mellett áll majd egy
nagyobb misszionárius gyermek,
egy patrónus is, aki tudja támogatni
őt. Ezeken a találkozókon példát
kapnak arról, hogy mit jelent a misz-
szió. Megismerhetik a missziós
szentek, például Teréz anya mun-
kásságát. Fontos cél a napi imára
való szoktatás – ezt szolgálja a foga-
dalmuk is –, és hogy többféle imát
megtanítsunk nekik. Arra szeret-
nénk buzdítani őket, és ezt példák-
kal is megmutatni, hogyan tudnak
tanúságot tenni a saját környeze-
tükben, iskolában, rokonok előtt.
Természetesen játékokkal is készü-
lünk. Szeretnénk őket egy kis közös-
séggé formálni. A találkozók mindig
a templomban lesznek a vasárnapi
9-es mise után, tulajdonképpen
a vasárnapi iskola mintájára.
Te miért tartod ezt az ügyet
fontosnak?
Nagyon jó kezdeményezésnek
tartom a gyermekmissziót, mert
úgy látom, hogy a gyerekek nagyon
nehezen tudnak elköteleződni és
hűségesek lenni. Azt, hogy a házas-
ságukban, munkájukban, hivatásuk-
ban kitartóak tudjanak lenni, már
gyerekkorban elő kell készíteni. Ez
a közösség azt erősíti bennük, hogy
ha elvállalom, hogy ezt csinálom,
akkor nem hagyom abba, és a foga-
dalmamat legalább egy éven

keresztül tartom. Ha később kiderül,
hogy nincs kedvem hozzá, akkor is
kitartok év végéig, mert ígéretet
tettem. Ehhez persze ebben az élet-
korban nagy szükség van a szülői
támogatásra, hiszen csak az ő segít-
ségükkel tud ebben megmaradni
egy gyermek. Ha egyedül van, köny-
nyebben elveszíti a kedvét és a lel-
kesedését.

A másik fontos szempont az anyagi
javak. Mi itt, Piliscsabán az átlaghoz
képest jól élünk, ám a nagyvilágban
nem így nevelkednek a gyerekek, és
erre rá kell érezniük. Ezért is az a fel-
adatuk, hogy a sajátjukból adjanak.
Nem a szülő fizet tagsági díjat,
hanem a gyermek mondjon le arról,
amit ő megkaphatna. Lehet ez egy
Túró Rudi, egy fagyi vagy egy szín-
házjegy. Sebastian atya mesélte,
hogy volt példa arra is, hogy egy
gyermek elkérte a torta árát a szüle-
itől, és abban az évben nem volt
születésnapi tortája.

Mit tehetnek azok, akik most
lemaradtak az indulásról?

Mindenkit szeretettel várunk
továbbra is, év közben bármikor
meg tudnak minket keresni. Jelölt-
ként bármikor el lehet kezdeni
az imát és a gyűjtést, a következő
avatásnál (évente egyet tervezünk)
pedig hivatalosan is misszionárius
lesz a gyermek.

(Az első piliscsabai misszionárius
gyermekek avatásán készült cso-
portkép a 23. oldalon látható.)
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Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig
harangoznának, nagyon messze, a köd
és a hó fátylai mögött.
Gyermekkorunkban e hónap első
napján árkus papírra, kék és zöld ceru-
zával, karácsonyfát rajzoltunk, kará-
csonyfát, harmincegy ággal. Minden
reggel, dobogó szívvel, megjelöltük,
mintegy letöröltük e jelképes fa egyik
ágát. Így közeledtünk az ünnep felé.
E módszerrel sikerült a várakozás izgal-
mát csaknem elviselhetetlenné fokozni.
A hónap közepe felé, amint közeledett
az ünnep, már állandóan lázas voltam,
esténként félrebeszéltem, hideglelős
dadogással meséltem dajkámnak
vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat
és jegylyukasztót, igazi színházat, páho-
lyokkal, színésznőkkel, rivaldafénnyel,
sőt valószínűleg kritikusokkal és azokkal
a szabónőkkel is, akik megjelennek a
főpróbákon, és rosszabbakat mondanak
a darabról. Ezenfelül lengyel kabátkát
akartam, továbbá Indiát, Amerikát,
Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze
selyempapírban, angyalhajjal tetézve.
Egyáltalán, gyermekkoromban mindig
a világegyetemet akartam, az életet,
amely egyszerre volt bicikli, kirándulás
a Tátrába, anyám zongorázása a sötét
társalgóban, bécsi szelet, almásrétes és
diadal összes ellenségeim fölött.
Most, hogy az ünnep közeledik, megle-
petéssel észlelem, mintha még mindig
várnék valamire. E napokban megesik,
hogy elindulok az utcákon, megállok
a kirakatok előtt, nézelődöm. Öngyújtó
nem kell. Fényképezőgép, Victor Hugo
összes művei, bőrben, zsebkés, melynek
gyöngyház tokjában ötféle penge van,
továbbá dugóhúzó, körömtisztító és
pipaszurkáló is, nem kell. Semmiféle
tárgy nem kell már, s ha jól meggondo-

lom, lemondok Indiáról, Ausztráliáról és
a Marsról is, ellenségeim cikkeit érdeklő-
déssel olvasom, s színházba lehetőleg
egyáltalán nem járok.
Mégis, valamit várok még. Annyi kará-
csony múlt el, egészen sötétek, s aztán
mások, csillogók, melegek és szagosak,
annyi ünnep, s még mindig itt állok,
a férfikor delén, őszülő fejjel, tele kötele-
zettséggel és ígérettel, melyeket
az Angyal sem tudna már beváltani;
s még mindig várok valamire.
Néha azt hiszem, a szeretetre várok.
Valószínűleg csillapíthatatlan ez
az éhség: aki egyszer belekóstolt, hol-
táig ízlelni szeretné. Közben már meg-
tudtam, hogy szeretetet kapni nem
lehet; mindig csak adni kell, ez a módja.
Megtudtam azt is, hogy semmi nem
nehezebb, mint a szeretet kifejezni.
A költőknek nem sikerült, soha, a köl-
tőknek, akik az érzelmek és indulatok
minden árnyalatát rögzíteni tudják sza-
vaikban.
A szeretetnek nincs színfoka, mint
a gyöngédségnek, nincs hőfoka, mint
a szerelemnek. Tartalmát nem lehet
szavakban közölni; ha kimondják, már
hazugság. A szeretetben csak élni lehet,
mint a fényben vagy a levegőben. Szer-
ves lény talán nem is élhet másképp,
csak a hőben, a fényben, a levegőben
és a szeretetben.
Mindezt tudva, az egyre zavartabb és
bizonyosabb tudásban, nem tehetek
mást, mint sorra járni az üzleteket, s
vásárolni öngyújtót, illatszert, nyakken-
dőt és jegylyukasztót, gőzvasutat és
Victor Hugo összes műveit. Tudom,
hogy mindez reménytelen. Mit csinál-
jak? Az ember azt adja, amit tud.

Márai Sándor

NÉGY ÉVSZAK – DECEMBER
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Tudjátok, nagyon foglalkoztat egy aprócska,
mégsem jelentéktelen evangéliumi mondat.
A korabeli zsinagógákba még a római hatalom
sem törhetett be fegyveres erővel, történészek
elmondása szerint ott csak a karddal felszerelkezett
templomi őrség tartóztathatott le bárkit,
ha erre parancsot kapott. Na most, mikor Jézus
már kihúzta a gyufát, és az egyházi hatalom
kezdte őt rossz szemmel nézni, kiküldtek pár
ilyen hatósági embert, hogy fogják el őt
a zsinagóga kellős közepén, fényes nappal.
Ők meg szépen szóltak neki: gyerünk, öcsém,
le vagy tartóztatva, semmi feltűnés, menni kell.
Ja, nem.
Meg van írva, hogy az őrök visszatértek
dolguk végezetlen, és indoklásként annyit bírtak
mondani, hogy nem tudták az illetőt letartóztatni,
mert ember még soha nem beszélt, úgy, ahogy ő.
Mi van?
Képzeljük el Kovács II. József törzsőrmestert
és beosztottját, amint visszatérnek az őrsre,
és jelentik, sajnos a jelzett személyt nem fogták el,
mert úgy beszélt, hogy nem lehetett letartóztatni.
Igen.
Engem ez foglalkoztat leginkább, hogyan lehet
letartóztathatatlanul beszélni. Illetve azt hiszem,
akik ismerjük Jézust, van erről tapasztalatunk.
Egy mohamedán embernek megjelent Krisztus,
mire ő elment a helyi keresztény lelkipásztorhoz,
mondván, szeretne megkeresztelkedni.

LETARTÓZTATHATATLANUL
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Az illető óvatosságra intette, gondolja át még egyszer,
hiszen muszlim országban ilyesmiért halálbüntetés jár,
mire az illető figyelmesen ránézett, és megállapította:
„Aha, akkor te még nem találkoztál vele, ugye?”.
Mert aki valóban átélte a találkozást, annak
van élménye erről a letartóztathatatlan erőről,
erről a szó szoros értelmében lefegyverző jelenlétről.
Szemlélődő imáimból ismerem ezt az elsöprő
személyes intenzitást, és egyes igék is annyira
jelenvalóvá teszik, hogy sokadik hallásra is
ritkán állom meg könnyek nélkül. Ha például
oda érünk: „nem vagyok méltó, hogy hajlékomba
jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul
a szolgám”, vagy hogy „Péter, János fia, szeretsz
te engem?”.
Honnan jön ez a hatalom igazából?
Azt hiszem, nálam okosabbak sem tudják ezt
egyértelműen megválaszolni, annyira komplex
és annyira egységes a „jézusiság”.
Amit érzek, hogy a sűrűsödési pont valahol
az odaadottságban lehet. Ott, ahol Jézus, a látható,
és az Atya, a láthatatlan, eggyé válnak, már nem
külön létezők. És abban, ahogy ez az odaadottság
egyre mélyebbé és teljesebbé válik az életidőben.
Miközben Jézus párhuzamosan megnyitja a másik
„átjárót” is, és maradéktalanul odaadja magát
egy-egy pillanatban tanítványainak, a szamáriai
asszonynak, a vérfolyósnak vagy a századosnak,
Zakeusnak vagy Simon farizeusnak vagy egy vaknak.
Hát, ezt a kétfelé odaadottságot élni,
hogy tudjunk letartóztathatatlanul beszélni…

Lackfi János
(A költő – régebben településünk lakója –

ezt a verset kifejezetten a piliscsabai közösség számára írta.)



20 Szívügy 2022. Karácsony

Templomfelújítás
A falusi lelkész így kezdi az istentisz-
teletet:
– Kedves híveim! Van egy jó és egy
rossz hírem. A jó hír az, hogy van
elég pénzünk arra, hogy felújítsuk
templomunkat. A rossz hír az, hogy
ez a pénz egyelőre még a ti zsebe-
tekben van.

A mennyország és a ponthatár
Józsi bácsi meghal és odaér
a menny kapujához, ahol Szent
Péter fogadja:
– Isten hozott! Száz pont kell a beju-
táshoz. Mi jót tettél az életedben,
mit tudsz mondani?
– Minden vasárnap voltam szentmi-
sén.
– Rendben, egy pont.
– Támogattam sokakat segítéssel és
anyagilag egyaránt.
– Rendben, még egy pont.
– Hűséges voltam a feleségemhez
amíg csak éltünk, több mint 50
évig.
– Rendben, további egy pont.
Mire Józsi bácsi kétségbe esve így
kiált fel:
– Jézusom, segíts, sosem fog össze-
jönni a száz pont!
– Ezer pont, bemehetsz!
Teológiai vita
Négy pap vitatkozik egy teológiai
kérdésről. Hárman képviselik

az egyik álláspontot, egyiküknek
más a véleménye. Mikor a renitens
pap kifogy az érvekből, felkiált:

– Uram, tudom, hogy igazam van!
Adja valami jelet, hogy így van!

Hirtelen mennydörög egyet az ég.

– Ugyan már, ez csak véletlen! –
mondja a három másik.

– Uram, ha igazam van, adj egy
nagyobb jelet, hogy a többiek is
elhiggyék!

A derült égből lecsap egy villám.

– Ez is csak véletlen! – hitetlenked-
nek a többiek.

– Uram, adj valamilyen félreérthe-
tetlen jelet, hogy meggyőzd ezt
a három hitetlent!

Az égből egy mély hang dörmögi:

– IGAZA VAN!

A három hitetlenkedő pap összenéz,
majd az egyikük megszólal:

– Jól van, akkor most két vélemény
áll hárommal szemben...

Péntek 13.

Két babonás ember beszélget:

- Képzeld idén a karácsony pont
pénteki napra esik!

- De remélem nem 13-ára...

Karambol
– Mi történik a Mikulással, ha karam-
bolozik?

– Szánja-bánja.

HUMOR
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Szívügyünk a közösség. Szívügyünk az Egyház. • A piliscsabai és a klotildligeti római
katolikus plébániák, és a pilisjászfalui fília ünnepi kiadványa • Felelős szerkesztő: Szilágyi
Szabolcs plébános • Fotók: Fáth Péter, Vida József és Vida Vilmos • Munkatársak:
Lichtneckert Eszter, Kiss Benedek, Papszt Miklós és Vida József • Készült a Klotildligeti
Jézus Szíve Plébánián, 2081 Piliscsaba, Klotild tér 1. • www.piliscsaba-katolikus.hu

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

December 24. (szombat)
karácsony vigíliája
15:30 pásztorjáték Piliscsabán
16 óra: greccio és kájoni szentmise

Klotildligeten
16 óra: pásztorjáték Pilisjászfalun
22 óra: szentmise Pilisjászfalun
24 óra: éjféli szentmise Piliscsabán
December 25. (vasárnap)
karácsony (parancsolt ünnep)
09 óra: szentmise és borszentelés

Klotildligeten
11 óra: szentmise és borszentelés

Piliscsabán
17 óra: szentmise és borszentelés

Pilisjászfalun
December 26. (hétfő)
karácsony másnapja
11 óra: szentmise Piliscsabán
December 27. (kedd)
aprószentek
18 óra: szentmise és ima az életért

Klotildligeten
December 29. (csütörtök)
18 óra: szentmise Klotildligeten
December 30. (péntek)
18 óra: szentmise Piliscsabán

December 31. (szombat)
17 óra: szentmise és hálaadás Piliscsabán

Január 1. (vasárnap)
Szűz Mária, Isten anyja
(parancsolt ünnep)
09 óra: szentmise Klotildligeten

11 óra: szentmise Piliscsabán

17 óra: szentmise Pilisjászfalun

19 óra: szentmise Klotildligeten

Január 2. (hétfő)
18 óra: szentmise Piliscsabán

Január 3. (kedd)
18 óra: szentmise Klotildligeten

Január 5. (csütörtök)
18 óra: szentmise Klotildligeten

Január 6. (péntek)
Urunk megjelenése,
vízkereszt (parancsolt ünnep)
11 óra: szentmise és vízszentelés

Piliscsabán

18 óra: szentmise és vízszentelés
Klotildligeten

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR MISERENDJE

https://piliscsaba-katolikus.hu
tel:+36306111296
mailto:px.sacerdos@gmail.com
tel:+36205549145
mailto:sylvia.kiraly@gmail.com
tel:+36208234388
mailto:pacabalazs@gmail.com
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Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,

Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Uj csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,

Csak az Urnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

(Ady Endre)


