Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén17 órakor, a Kaszap
István-év megnyitása lesz Székesfehérváron a Prohászka templomban. Püspök
atya szeretettel várja testvéreinket. Kérjük jelentkezzenek a plébánosnál, akik a
szállításban segítséget kérnek!
Március 26-án 17 órakor ministránsgyűlést tartunk.
Március 27-én templomainkban nem
lesz keresztút. A két plébánia hagyományos, közös keresztútja délután 3 órakor
kezdődik a Kálvária lábánál. Közvetlenül
a keresztút után, jó idő esetén a keresztúti
kápolna előtt, rossz időben a Piliscsabai
templomban mutatunk be szentmisét.
Március 28-án délelőtt templom és
plébánia-kert takarítás lesz. A munka 9
órakor kezdődik. Kérjük a kedves segítőket, hogy kerti szerszámokat is hozzanak
magukkal. Egyszerű ebédre is szeretettel
várjuk a résztvevőket. Hogy környezetünket a műanyag-hulladéktól megkíméljük, kérjük a kedves takarítókat, hogy
tányért, poharat és kanalat otthonról
hozzanak magukkal.
Március 28-án a 18 órai szentmise után
énekes
zsolozsmát
imádkozunk
Klotildligeten.
Deák Benjámin, aki több mint egy
évtizeden keresztül szolgálta közösségünket a ligeti plébánián, hosszú
szenvedés után, március 11-én
elhunyt. Testvérünkről a Virágvasárnap előtti, szombat esti szentmisén
emlékezünk meg.

Miserend
Klotildliget:
március 22. vasárnap
9 óra, 11 óra, este 20 óra
március 24. kedd
18 óra
március 26. csütörtök
18 óra
március 28. szombat
18 óra
március 29. Virágvasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 50,4-7;
Fil 2,6-11;
Mk 14,1 - 15,47
Pilisjászfalu:
március 29. vasárnap
Piliscsaba:
március 23. hétfő
március 27. péntek

17 óra

15 órai keresztút után
március 28. szombat
17 óra
március 29. vasárnap
ünnepi szentmise
11 óra

Jövő héten Virágvasárnap. Ünnepélyes
barkaszentelést és körmenetet a 9 órai
szentmisén tartunk. Kérjük testvéreinket,
hogy a szentmise előtt, a barkaszentelés
hagyományos helyén gyülekezzenek.

Heti imaszándék
Imádkozzunk a világi és egyházi közügyek felelőseiért,
hogy élő reménnyel, és jó lelkiismerettel láthassák el szolgálatukat
a közösség javára!
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17 óra
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T

2015. március 22.

Építési Munkacsoport beszámolója

ermészetesen
az
elért
eredmények a Testület, valamint
a munkában résztvevő segítők
közös érdeme. A Munkacsoport, a
megalakulása után elsőként összeállította
azon
teendők
listáját
melyek
megvalósítását szükségesnek tartotta.
Egy fontossági sorrendet felállítva
készítettük elő annak megvalósítását. A
listában sok apró, de fontos és nagyobb
anyagi ráfordítást igénylő, szintén
halaszthatatlan
„beruházások”
is
szerepelnek. A talán leglátványosabb
eredmény a templomhajó tetőfedésének
felújítása volt, mely egy sikeres
pályázatnak
köszönhetően
az
Egyházközség önerős anyagi támogatásával tavaly ősszel sikeresen megvalósult.
A plébánia épület helységei (könyvtár,
konyha, étkező, alagsori hittanterem,
plébánosi szoba és mellékhelyiségek stb.)
a közösségi funkcióknak megfelelően
kiépítésre, átalakításra kerültek, ill. annak
megfelelően a bútorozás is megtörtént. Új
hirdetőtáblák lettek felszerelve a templom bejárat mindkét oldalára, valamint a
bejárati előtető is új cserépfedést kapott.
Elhelyezésre került, (ideiglenes jelleggel)
egy kültéri hangszóró is mely a kívül
maradt hívek számára is lehetővé teszi a
liturgia követését. A karzatra (kórus)
felvezető, valamint a karzat korlát

rudazatai be lettek sűrítve, hogy a
kisgyerekek számára se legyen balesetveszélyes.
A templomkertben is jelentős változások
történtek, ezek döntő többsége társadalmi
munkában, a nagy tavaszi és őszi közös
kertrendezések keretében valósultak meg.
Mint pl. a játszótér felújítás és bővítése,
tereprendezés és terület tisztítás, a faállomány karbantartása, bokrok, virágok
ültetése, a virágkereszt rendbe tétele,
füvesítés. A szabadtéri misézés feltételeinek megteremtése (szaletli építés), a
vízelvezetés részleges megoldása. A
kültéri munkák költségei közadakozásból,
magánszemélyek célzott támogatásából
és egyéb hozzájárulásokból teremtődtek
meg. A terveink közt szerepel még a
templom homlokzatának rekonstrukciója,
a kerengő karbantartása, a templom
ólomüveg ablakainak restaurálása és még
sok más teendő. Ezek közül a homlokzat
javítás kivitelezése a legközelebbi feladat,
melyre terveink szerint ez év első felében
kerül sor. Ennek kertében a fal melletti
rámpa is felújításra, kiszélesítésre kerül,
valamint a külső hangszóró is végleges,
időtálló elhelyezést nyer. Az ólomüveg
ablakok restaurálására rendelkezünk
aktuális árajánlattal, de annak több milliós költsége miatt a megvalósulása nem
rövid távú feladat. Azonban a karzaton
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lévő ablakok biztonságos nyithatóságát
rövidtávon meg kell oldani.
Még egy, örömhír, hogy a Jászfalusi
Templom teljes egészében újjáépült,
köszönhetően az ottani képviselők és

számos segítőjük
munkájának.

kitartó

szorgos

Katona Gyula
Építési Munkacsoport

Ferenc pápa üzenete a XLIX. Tömegkommunikációs Világnap alkalmából
A család minden más környezetnél
inkább jelenti azt a helyet, ahol a mindennapos életet élve megtapasztaljuk saját
korlátainkat és másokét is, az együttélés,
kölcsönös megértés kisebb és nagyobb
problémáit. Nem létezik tökéletes család,
ám nem kell félnünk a tökéletlenségtől,
az esendőségtől, még a konfliktusoktól
sem: tanulnunk kell ezekből és építő
módon kell velük szembenéznünk. Ezért
válhat a család, amelyben az emberek
korlátainak és bűneinek dacára a szeretet
uralkodik, a megbocsátás iskolájává. A
megbocsátás a kommunikáció egyik
dinamikája: azé a kommunikációé, amely
megkopik, megszakad, ám a kifejezésre
juttatott és elfogadott megbánás révén
újraalkotható és növelhető. Az a gyermek,
aki a családban megtanulja meghallgatni
a többieket, megtanul tisztelettel szólni
hozzájuk, kifejezni a saját nézőpontját
olyan módon, hogy közben a többiekét
nem utasítja el, a társadalomban a párbeszéd és a megbékélés építője lesz.
A korlátok és a kommunikáció kapcsán
igen sokat tanulhatunk azoktól a családoktól, ahol egy vagy több fogyatékossággal élő gyermek él. A mozgás képessége, az érzékelés vagy az intellektus
terén meglévő korlátozottság mindig
kísértés a bezárkózásra, ám a szülők, a
testvérek és más személyek szeretetén
keresztül lehet ezekből indítás arra, hogy
megnyíljunk, osztozzunk, kommunikáljunk,
segíthet az iskoláknak, a plébániáknak, az
egyesületeknek, hogy befogadóbbakká
váljanak, ne zárjanak ki senkit.
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folytatás
Mai világunkban, ahol olyan gyakori az
átkozódás, a kibeszélés, a pletykálkodás,
a család lehet az iskola, ahol megtanuljuk
a kommunikációt, mint áldást. Ez ott is
így van, ahol elkerülhetetlennek tűnik a
gyűlölet és az erőszak, ahol a családokat
kőfalak, vagy az előítélet és harag nem
kevésbé áthatolhatatlan falai választják el,
amikor úgy tűnik, minden jó okunk megvan rá, hogy kimondjuk: „most már elég”.
Ilyenkor valóban az átok helyett az áldás,
az elutasítás helyett a látogatás, a harc
helyett a befogadás az egyetlen mód,
hogy megtörjük a rossz folyamatát, hogy
tanúságot tegyünk róla, hogy a jó mindig
lehetséges, hogy a gyermekeinket a
testvériségben neveljük fel.
Napjainkban a legmodernebb tömegkommunikációs
eszközök,
amelyek
a
legfiatalabb nemzedék számára már
elkerülhetetlenül szükségesnek tűnnek,
egyszerre képesek gátolni és segíteni a
kommunikációt a családban és a családok
között. Akkor válnak akadállyá, ha gátolják az odafigyelést, ha az elszigetelődésre
teremtenek alkalmat a fizikai együttléttel
szemben, ha megtöltik a csend és a
várakozás
minden
pillanatát
és
elhomályosítják azt a tényt, hogy „a
csend a kommunikáció szerves része,
csend nélkül nem léteznek tartalmas
szavak” (XVI. Benedek, Üzenet a 46.
Tömegkommunikációs Világnapra, 2012.
január 24). Ezek az eszközök akkor jelentenek segítséget, ha elősegítik a beszélgetést és az osztozást, a kapcsolattartást a
távol lévőkkel, a köszönet kifejezését és a

bocsánatkérést, lehetővé teszik a találkozást. Ha nap mint nap felfedezzük az
életünknek ezt a középpontját, a találkozást, mint „új kezdetet”, akkor képesek
leszünk kapcsolatainkat kézben tartani az
új technológiákon keresztül is, és nem
ezek veszik át az irányítást. Ezen e téren
is a szülők az első nevelők. Ám nem
szabad őket magukra hagyni ebben, a
keresztény közösség feladata, hogy támogassa őket, hogy képesek legyenek átadni
gyermekeiknek
a
kommunikációs
környezet helyes megélését, az emberi
személy méltóságának és a közjónak
megfelelő módon.
A kihívás, amellyel napjainkban szembe
kell néznünk: újra meg kell tanulnunk
elbeszélni, nem szabad megelégednünk
azzal, hogy információt gyártunk és
fogyasztunk. Ugyanis ebbe az irányba
hajszolnak bennünket a leghatalmasabb
és legértékesebb mai tömegkommunikációs eszközök. Az információ fontos, de
nem elégséges, hiszen túl gyakran
leegyszerűsít, szembeállítja a különbözőségeket, eltérő látásmódokat, arra szólít
fel, hogy az ember ide vagy oda csatlakozzon, ahelyett, hogy segítenék az
együttes látásmód kialakítását.
Végezetül a család sem olyan téma,
amelyről véleményeket kell csupán
cserélnünk, nem olyan terep, amelyen
harcot kellene vívnunk, hanem az a
környezet,
ahol
megtanulhatunk
kommunikálni az emberek közötti
közelségben, és olyan alany, amely maga
is kommunikál: „kommunikáló közös-

ség”. A család olyan közösség, amely
képes az embert elkísérni, képes ünnepelni, képes gyümölcsöt teremni. Ebben
az értelemben lehetséges olyan szemmel
tekinteni rá, hogy belássuk: a család még
mindig hatalmas erőforrás, nem pusztán
megoldandó probléma, vagy válságban
lévő intézmény. A média olyakor úgy
állítja be a családot, mintha elvont modell
volna, amelyet az ember elfogadhat vagy
elutasíthat, védhet vagy támadhat – ezzel
szemben a család az élet kézzelfogható
színtere. Azt érzékeltetik, mintha a család
pusztán ideológia volna, amelyet valakik
valaki mások ellen vonultatnak fel –
pedig ez az a hely, ahol mindnyájan
megtanuljuk, mit jelent kommunikálni a
kapott és továbbadott szeretetben. Az
elbeszélés ezzel szemben azt jelenti, hogy
megértjük: életeink szálai összefonódnak,
a szólamok sokfélék és mindegyik
pótolhatatlan.
Az a legszebb, nem problémát jelentő,
hanem az életben főszerepet játszó család,
amelyik képes kommunikálni, s ennek
kiindulópontja a tanúságtétel: a férfi és a
nő, a szülők közötti kapcsolat szépsége és
gazdagsága. Nem azért küzdünk, hogy a
múltat védelmezzük. Azért dolgozunk
türelemmel és bizakodással, mindazokban a környezetekben, ahol nap, mint nap
élünk, hogy a jövőt építsük.
Vatikán, 2015. január 23., Szalézi Szent
Ferenc ünnepének előestéjén
Ferenc

Mindkét templomban tartós élelmiszert
gyűjtünk Virágvasárnapig, a szentmisék
kapcsán. Az adományokat a Karitász
csoportok juttatják el a rászorulóknak.
Kérjük az adományokat a templomokban
kijelölt helyre tenni. A rászorulók nevében is szívből köszönjük az adakozást.

Előre hirdetjük, hogy Nagyhétfőn 18
órától a gyermekeiket nevelő szülők
számára lelki estét tartunk, a Páduai Szt.
Antal iskolában.
Jövő vasárnap a perselygyűjtéssel a
Szentföldön élő katolikus közösségeket
támogatjuk az egész világegyházban.
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