Miserend
Szeretettel várjuk azokat a fiatalokat,
akik ministrálni szeretnének; jelentkezni a sekrestyében lehet. Az első
összejövetel csütörtökön 17 órakor lesz
a ligeti templomban.
Szeptember 9-én 21 órától ökumenikus taizé imát tartunk a ligeti templomban.
A Csaba királyfi cserkészcsapat idén
is várja az érdeklődő gyerekeket és
fiatalokat (különösen az 1. és 2. osztályból) évnyitó alkalmára, közös
játékra és tábori fényképnézegetésre
szeptember 10-én 14:30-tól 18 óráig a
klotildligeti templom kertjébe.
Szeptember 10-én katolikus ifjúsági
találkozó lesz a Margit-szigeten, ami
egyben a krakkói IVT utótalálkozója is.
Részletek az interneten és a
facebookon találhatóak.
Szeptember 11-én tartjuk a nagytemplom búcsúnapját, amely Szűz Mária
szent nevéhez kötődik. Ezen a napon
teljes búcsú nyerhető az adott templomban, melynek föltételei: a kegyelem
állapota, egy Hiszekegy és Miatyánk
elimádkozása.
Szeptember 11-én 10:30-kor búcsú
lesz Bodajkon, amire szeretettel hívják
azokat, akik idén voltak elsőáldozók.

Klotildliget:
szeptember 4. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Bölcs 9,13-19
Filem 9b-10.12-17
Lk 14,25-33
szeptember 6. kedd
szeptember 8. csütörtök
szeptember 10. szombat
szeptember 11. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Kiv 32,7-11.13-14
1Tim 1,12-17
Lk 15,1-32

18 óra
18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
szeptember 11. vasárnap

18 óra

Piliscsaba:
szeptember 4. vasárnap
ünnepi szentmise
szeptember 5. hétfő
szeptember 9. péntek
szeptember 10. szombat
szeptember 11. vasárnap
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk a diákokért és a tanárokért!
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
11 óra
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A most búcsúzó nyáron fontos esemény történt egyházközségünkben:
Száraz László atya plébánosi megbízatása megszőnt, helyette Szilágyi
Szabolcs atya lett egyházközségünk új plébánosa. A következıkben
Száraz László atya búcsúztatásának pillanatait idézzük fel.

Búcsúztató
Kedves Laci Atya!
Két évvel ezelőtt a pappá szentelésed
30. évfordulójára írt köszöntő soraimat
ezekkel a gondolatokkal zártam:
„Volt itt egy plébános, aki nagyon
hosszú ideig szolgálta a klotildligeti
híveket. Kívánom, hogy adassék meg
nekünk is ez az öröm, az együttmunkálkodásnak a hosszú távú lehetősége!” A megidézett idős plébános
Zsolnay Béla atya volt, akinek születése 100. évfordulóját két hónapja
ünnepeltük, s aki közel 50 évig szolgált
itt.
Mondhatom most már, hogy az akkor
elképzelt időhorizont nagyon lerövidült,
négy év szolgálat adatott meg
számodra, számunkra Klotildligeten.
De, mondhatom most már, nem akármilyen négy esztendő.
Ha valakinek, felsőbb utasításnak engedelmeskedve tovább kell mennie,
bizonyosan
elgondolkodik,
vajon

mindent meg tudott-e tenni, amit akart,
azaz nem dolga végezetlenül kell-e
elhagynia helyét?
Nem tudom, mi járhatott a fejedben,
mikor megkaptad kinevezésedet a
budapesti Központi Szemináriumba, de
egy biztos, szolgálatod itt teljes volt.
2012-ben mutatkoztál be a híveknek a
Klarissza házban. Két egyházközség
ügyeit vitted egyedüli plébánosként.
Hallgattuk irodalmi műveltségedet is
felmutató kitűnő prédikációidat.
Közben, mint később kiderült, nagy
türelemmel és figyelemmel kezdted
megismerni a közösség életét, szövetét
és építetted ki a plébánosi léthez
elengedhetetlen kapcsolatrendszeredet.
Fontos is volt mindezt így tenned,
hiszen akkor már évek óta nem volt
működő, teljes jogú képviselő testület.
A közösségek léteztek, de talán fogalmazhatok így, távol a plébániától.
Működtünk, de szétszóratva.

„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője
Megjelenik: minden vasárnap
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
Internet: www.piliscsabatemplom.hu

Plébános: Szilágyi Szabolcs
 (30) 611-1296
px.sacerdos@gmail.com

e-mail: klotildliget@freemail.hu

Búcsúztató
Egy év elteltével, megint csak nagy
érzékenységgel készítetted elő a képviselőtestületi választást. Összehívtad az
összes jelölést kapott testvért, eligazítottál bennünket, mi is az a feladat, ami
ránk vár, mire adjuk vállalásunkat.

Búcsúztató

testületi és az egyházközségi tenni
akarás. Ezért van nekünk
• játszóterünk, minden nap a játékokban örömét lelő gyereksereggel,
• nyári és őszi templomi és kerttakarításunk, rengeteg, munka köz-

• a Húsvéti éjszakai körmenet,
• az Úrnapi templomkerti körmenet,
• a Karácsony szent estéjén a Greccio,
• az apák szent József napi áldása,

fotó: Fáth Péter

2013 májusában felállt az új testület az
előző mandátum utolsó két esztendejének kitöltésére. És akkor egy sok éve
nem látott lendületet kapott az egyházközség. A munkacsoportok papírra
vetették elképzeléseiket, vezetéseddel
egyeztetéseket folytattunk, s kitűztük a
legfontosabb céljainkat.
S mi is volt a legfontosabb cél? Hogy a
közösségek, az egyházközség kerüljön
közel a plébániához, az legyen a
működésük központja. S ha nincs is ott
állandó plébánosi jelenlét, mégis
tegyük élővé oly módon, hogy legyenek rendszeresen események, rendezvények és alakítsuk úgy a kertet és az
épületet, hogy azok e célt támogassák.
Ebben talált egymásra a plébánosi, a
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ben új ismeretséget kötő résztvevővel,
• tavaszi nyitott plébánia napunk,
minden korosztályt megszólítani
próbáló és évről-évre izgalmasabb
programokkal,
• nyári iskolazáró piknikünk és
• fiatal családosok által megálmodott
nyári táborunk.
És van
• újra cserepezett, újra vakolt, s így
kívülről befejezett templomunk és
• pavilonunk a kertben.
És vannak csodálatos liturgikus eseményeink veretes asszisztenciával, és
vannak újra teremtődött hagyományaink
• a Virágvasárnapi barkaszentelés,

kívánó helyzeteket. Nem lehetünk elég
hálásak, ahogy Te a Balázs atya sorsa
kapcsán felhevült érzelmeket olyan
mederbe terelted – tanúságtétel Balázs

fotó: Fáth Péter

• az anyáknapi áldás és
• szentségimádások és virrasztások.
És vannak személyesen megélt beszélgetéseink Veled. S ekkor csak a szelídség, bölcsesség és a határozottság
szavak jutnak az eszembe.
A Testület 2015-ös újraválasztása után,
sokszor panaszkodtam neked, hogy
hiányérzetem van, nem mennek úgy a
dolgaink, mint az első periódusban.
Megnyugtattál, most más a teendő,
most az életben tartás, az évről évre
történő folytatása a megálmodottaknak
a feladat. Az nehezebb, de most ez van
soron és ezt kell csinálnunk.
S még egy dologról szeretnék szólni,
ami nagyon is jellemzi, hogyan közelítesz meg rendkívüli érzékenységet

mellett –, ami az egyetlen és hosszú
távon, hatékony lehetősége a megnyugvásnak és az Egyházunk törvényeinek
is megfelel. Külön köszönet ezért a
többoldalú bátorságért!
Tudjuk, hogy egy nagyon nehéz,
embert próbáló feladatot kaptál.
Imádkozunk érted, hogy erős légy.
Ahogy a Jóisten segedelmével itt
megoldottad a feladatodat, úgy biztos,
hogy ott is meg fogod oldani!
Amikor jöttél részek voltunk, amikor
most mész, test van.
Hála és köszönet munkálkodásodért!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Fárizs Péter
Elhangzott 2016. július 31-én,
Laci atya búcsúztatásán
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