Miserend
Március 6-án első péntek lesz, ezért
mindkét templomban esti szentmisét
ünneplünk, Csabán 17, Ligeten 18
órakor. Az esti szentmisék előtt fél
órával keresztutat imádkozunk, és
szentgyónásra is lesz lehetőség.
Március 7-én az esti szentmisét követő
20
percben
zsolozsma-imádságra
várjuk testvéreinket.
Az őszi bérmálásra jövő vasárnapig
lehet jelentkezni. Jelentkezési lap
tájékoztatóval a kijáratnál található.

Klotildliget:
március 1. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18;
Róm 8,31b-34;
Mk 9,2-10
március 3. kedd
18 óra
március 5. csütörtök
18 óra
március 6. péntek
18 óra
március 7. szombat
18 óra
március 8. vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Kiv 20,1-17;
1Kor 1,22-25;
Jn 2,13-25

A jövő héttől elkezdjük gyakorolni a
nagyheti szertartások énekeit. Az első
próba március 4-én 18 órától lesz a
Páduai Szent Antal Iskolában, melyre
szeretettel hívjuk mindazokat, akik
részt vállalnak az énekes szolgálatban.
Jelentkezni a helyszínen Kovács
Márton
tanár
úrnál lehet.
A
próbaidőpont
a
továbbiakban
megbeszélés szerint módosítható.

Piliscsaba:

A klotildligeti plébánia könyvtára
vasárnaponként a délelőtti szentmisék
között, teaház-látogatás előtt vagy után
használható. A könyvtár jó állapotban
lévő mesekönyveket és ifjúságnak
szóló irodalmat, valamint ezen
korosztálynak szóló DVD-filmeket is
szívesen fogad.

március 1. vasárnap
ünnepi szentmise
március 2. hétfő
március 6. péntek
március 7. szombat
március 8. vasárnap
szlovák mise
ünnepi szentmise

Pilisjászfalu:
március 8. vasárnap

17 óra

11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
9 óra
11 óra

XI. évf. 9. szám

2015. március 1.

A tanítványság alapja a hitem

H

ívő emberként hétről hétre eljövünk Jézushoz, hogy
hallgassuk szavát, táplálkozzunk testével, és a közösségben
megerősödjünk. Talán bele is szürkülünk a mindennapok
egyformaságába. Ezért fontos keresni azokat a jeleket, amelyeket
Isten ma elénk tár. Jézus tanítása ma is újdonságként hathat ránk.
Jézus gyógyít. A gyógyítás, a csoda jel az ember számára. Milyen
jelek vannak az életemben? Mert vannak, csak rá kell csodálkozni.
Mai racionalista környezetünkben, gondolkodásunkban ezeknek a
jeleknek nehezen jut hely. Magam életében a közösség erejét látom
ilyen jelnek. A papszentelés után bekerültem egy közösségbe, majd
amikor ennek frissessége, ereje kezdett megkopni, kapcsolatba
kerültem egy másik közösséggel. Ugyanakkor az a fájó, hogy ezeket
az élményeket, jeleket nehéz elmondani. Ugyanis ki-ki másképp éli
át Isten jeleinek megtapasztalását. Az is nehézség, hogy ma nem
könnyű csendet teremteni magamban és magam körül. Viszont
rácsodálkozni dolgokra, Isten műveire, csak csendben lehet.
Itt vagyunk a Szentmisén hétről hétre, esetleg hétköznapokon is.
Hiszek-e a Szentmise erejében? Nem könnyű, mert nem feltétlenül
ebben a világban látom meg hatását. Mégis, ha meg tudom erősíteni
magamban a Szentmise végtelen erejét és értékét, akkor törekedni
tudok rá, hogy gyakran legyen részem benne, gyakran ajánlhassam
fel magamért vagy másért a Szentmisét.
forrás: Virtuális Plébánia

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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„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője Plébános: Száraz László
Megjelenik: minden vasárnap
 (30) 748-4427
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
szarazlaszlomor@gmail.com
Internet: www.piliscsabatemplom.hu

e-mail: klotildliget@freemail.hu

Beszámoló
Szociális munkacsoport beszámolója
Kedves Testvérek!
Másfél évvel ezelőtt írtam beszámolót
a Szociális munkacsoport – ami
egyházközségünkben azonos a Karitász
Csoporttal – munkájáról. Akkor leírtam,
hogy milyen tevékenységeket végzünk,
és mi mindent szeretnénk még csinálni.
Leírtam azt is, hogy mandátumunkat
két évre kaptuk. Szeretnénk ez idő alatt
olyan szociális hálót kiépíteni egyházközségünkben, ahol mindenki, aki
rászorul, látóterünkbe kerülhessen és
minden rászoruló számára ismert
legyen a mi elérhetőségünk.
Nos, mandátumunk a végéhez közeledik. Érdemes mérleget készíteni arról,
mit vállaltunk és mennyit teljesítettünk.
Közismert, hogy a szociális és karitatív
munka célcsoportjai az idősek, betegek
és a bármilyen szempontból rászorulók.
Klotildligetnek kb. 4000 lakója van.
Sok a fiatal család, hála Istennek
nagyon sok a kisgyerek, nem lehet azt
mondani, hogy Liget elöregedett
település lenne.
Természetesen élnek velünk idősek,
sokan kitűnő egészségi állapotban,
néhányan elesettebben. Van, aki segítő
családban él, van, aki egyedül és segítségre szorul.
Településünkön több szociális intézmény működik: két szociális otthon,
egy mozgássérültek részre létrehozott
társas otthon és egy otthon, ahol
mentálisan sérültek élnek.
Vállaltuk, hogy igyekszünk a koruk és
egészségi állapotuk miatt rászorulóknak és a nagycsaládos rászorulóknak
minél több mindenben segíteni.
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Sajnos tagságunkat nem tudtuk növelni.
Két évvel ezelőtt tízen voltunk, most is
csak tizenegyen.
Így mindenkire embert próbálóan sok
feladat jut.
• A Béla király úti SZOCIÁLIS
OTTHONban évek óta minden
szombaton megszervezzük a lakók
részére a szentmisét, ill. igeliturgiát.
Havonta egyszer László atya, ill.
Bindes Ferenc atya mond szentmisét, a maradék 2 vagy 3 hét végén
Szilvi nővér, Kassay Tamás, ill.
Antal Edit végez igeliturgiát. Őket
mindig elkísérjük mi karitászos
segítők. Mindig kedveskedünk süteménnyel, gyümölccsel az időseknek.
Leülünk, egy kicsit elbeszélgetünk
velük. Nagyon-nagyon várják ezeket a találkozásokat. Ki vannak
éhezve az öregek a szeretetre és
figyelemre. Nagyon hálásak a
látogatásért.
• A
NAGYBOLDOGASSZONY
HÁZban a piliscsabaiakat látogatjuk.
• A SILÓ-ban leírhatatlanul nagy
szükség van segítőkre. A bentlakók
egyre idősebbek, és egyre rosszabbodik az állapotuk. Van, akinek
már az evésben is segíteni kell.
Hozzájuk egyik karitászos társunk
jár be rendszeresen.
• A SUMMA VITAE otthon lakóinál
ugyan ez a helyzet. Idősödnek és
rosszabbodik az állapotuk. Soknak
már meghaltak a szülei, nincs, aki
kivigye őket egy ünnepre, vagy hét

Beszámoló
végére. Itt is egy karitászos társunk
segít.
A saját otthonukban egyedül élőket is
igyekszünk meglátogatni – sajnos
nagyon ritkán –, vagy elvinni őket
valamilyen rendezvényre, ahova saját
erejükből nem jutnának el.
A teadélutánok, filmklub megszervezése még várat magára.
A rászoruló nagycsaládosokat gyűjtött
tartós élelmiszerrel, illetve szükség
esetén pénzzel támogatjuk.
Rendszeresen szervezünk agapékat.
ANYAGI
HÁTTÉR:
Rendszeres
anyagi támogatásban nem részesülünk.
Az ajándékozáshoz, pénzbeli támogatásokhoz a fedezetet magunk teremtjük
elő. Legnagyobb bevételi forrásunk az
Erzsébet napi vásár és az Erzsébet napi
perselypénz 40%-a. Van csekély bevételünk ruha árusításból és változó
mennyiségű adományokból.
A fenti módon összegyűlt pénzből
2014-ben a következőket fedeztük:
- két fő részre karitász tanfolyamot,
- szociális otthonba folyóirat előfizetést,
- agapékat,
- karácsonyra:
o állami
SZOCIÁLIS
OTTHON lakóinak 80
csomagot,
o SILÓ
lakóinak
25
csomagot,
o SUMMA VITAE lakóinak 15 csomagot,
o Ligeti időseknek 45 csomagot (édesség, gyümölcs, sütemény) vittünk
el látogatás keretében.
- 12 család, ill. rászoruló
részére ún. nagy csomagot

készítettünk tartós élelmiszerrel,
édességgel, gyümölccsel, szükség
esetén pénzt is adtunk.
Egész évben összesen 100 000,–Ft-tal
tudtuk a beiskolázásokat, tűzifa vásárlást, háztartási javítások kiadásait stb.
támogatni.
A Béla király úti szociális otthon kérésére ruhát, hálóruhát, ágyneműt, törülközőket, pipere dolgokat, apróbb
ajándékokat gyűjtöttünk karácsony
előtt (több fuvarnyit adtunk át).
Feladatunk lenne még bőven. Azt
gondolom, sikerült elég jól feltérképezni hol lenne szükség nagyobb odafigyelésre, kisebb-nagyobb segítségre, jó
ízű beszélgetésekre, alkalom adtán
logisztikai segítségre.
Ezért hát KERESÜNK jókedvű,
jószívű jelentkezőket, akik a munkánkban segíteni tudnának.
Aktuálisan legnagyobb szükségünk
olyan jelentkezőkre lenne, akik szociális otthonban hétközben vállalnának
néhány órás látogatást.
Munkánkhoz kérjük kedves testvéreink
tevékeny közreműködését és a Jóisten
áldását!
Szeretettel dr. Farkas Elekné Márta

Erzsébet napi vásár
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