Október 24-én 18 órakor a Klarissza
házban Tóth Sándor: Táj és lélek című
könyvének második kötetét mutatják
be. A könyv a helyszínen kedvezménynyel megvásárolható.
Október 26-án a 18 órás klotildligeti
szentmise lesz a Szent Mónika közösség szentmiséje, amelynek keretében
gyermekeitekért imádkozunk.
Október 28-án kert és plébániarendezési nap lesz Klotildligeten. 8
órától van a gyülekező, a munkákat
8:30-kor kezdjük egy közös imával.
Ebéddel készülünk.
A szombat esti klotildligeti szentmiséket követően újból van zsolozsma.
Október 29-én a 11 órás csabai szentmisében bérmálás lesz. Idén 37-en
fognak bérmálkozni, imádkozzunk
értük.
November 11-én, szombat este tartjuk
a klotildligeti egyházközség bálját a
Páduai iskolában, amelyre minden
keresztény testvérünket szeretettel
hívjuk.
Szabolcs atya hétfőtől péntekig nem
lesz Piliscsabán, mivel egy belsős
továbbképzésre küldte a Püspökség, de
telefonon és e-mailon elérhető lesz. A
hétköznapi szentmisék és fogadóórák
helyettesek segítségével meg lesznek
tartva.

Miserend
Klotildliget:
október 22. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 45,1.4-6
1Tessz 1,1-5b
Mt 22,15-21
október 26. csütörtök
október 28. szombat
október 29. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Kiv 22,20-26
1Tessz 1,5c-10
Mt 22,34-40

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
október 29. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
október 22. vasárnap
ünnepi szentmise
október 27. péntek
október 28. szombat
október 29. vasárnap
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:

a bérmálkozókért
4

9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra
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Megújul templomunk bútorzata
Kedves Testvérek!
Szeretnélek Benneteket egy sikeres
pályázat megnyeréséről tájékoztatni.
Egyházközségünk még 2016 év végén
nyújtott be támogatási kérelmet az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, az
„Egyházi épített örökség védelme és
egyéb beruházások” elnevezésű előirányzata terhére. Mérlegelve az elnyerhető
összeg nagyságát és a tervezett beruházási listánkon szereplő tételeket, a Testület úgy döntött, hogy a pályázatot
templomunk bútorzatának megújítására
adjuk be. Már régebben felmerült, hogy
szerencsés volna a templomi ülőhelyek
számának növelése a földszinten és a
karzaton egyaránt, valamint az is, hogy a
kopott padokat, valamilyen módon
esztétikusabb állapotba kellene hozni.
A Pályázaton a nyáron öt millió forintot
nyertünk, melyet a minisztérium át is
utalt az egyházközség számlájára. Közben megtörtént a meglévő bútorzat
felmérése és új padtervek is készültek.
Az új padsorok egyrészt alapanyagukban,
színükben és formájukban jobban illenek
majd a templom szentélyének bútorzatához, másrészt az ülőhelyek számában is
növekedést tesznek lehetővé. A földszinten a tervek szerint az eddigi 126
helyett 146 fő, a karzaton a 24 helyett 44

fő ülhet le kényelmesen. A templom falai
melletti padoknál a csere mellett háttámlákat is tervezünk, hogy az ott helyet
foglalóknak ne a hideg falnak kelljen
neki dőlniük.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a régi
bútorzat jövőbeni elhelyezése méltó
legyen azok áldozatkészégéhez, akik a
templom megépítésekor adományaikkal,
munkájukkal támogatták elkészültüket. E
tárgyban kérni fogjuk az egyházközség
tagjainak ötleteit és javaslatait. Ugyanúgy
kérjük majd azt is, hogy az október 28-i
takarítási napon a kihelyezett tablón
tekintsék meg a két, illetve háromdimenziós tervrajzokat, és amennyiben a
tervekkel kapcsolatosan vannak ötleteik,
azokat írásos formában tegyék majd ott
meg. Valószínűleg lesz egy művészettörténeti előadás is a 40-es évek templomi bútorzatainak tárgyában, amelyet jó
szívvel
ajánlunk
minden
kedves
érdeklődőnek.
A bútorzat terveinek véglegesítése után
még novemberben több kivitelezőt megszólítva fogunk ajánlatokat kérni, és
amennyiben szükségesnek látszik, úgy
további forrásokra is pályázunk még az
év végéig.
Üdvözlettel:
Fárizs Péter - világi elnök

„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

Gondoltál már arra,
milyen jó lenne telefonon keresztül gyónni?
Joshan Rodrigues katolikus lelkipásztor
arról írt nemrég, egyre gyakrabban találkozik azzal az igénnyel, hogy a hívek
szeretnének okostelefonon keresztül
feloldozást nyerni. Ezt nem tartja tiszteletlen felvetésnek, bár elsőre talán annak
tűnik némelyeknek; a kommunikációs
eszközök fejlődésének hála még a hatalmas távolságok is elhanyagolhatónak
tűnnek napjainkban. Az sms, a Skype, a
Facetime és társaik szinte intim kapcsolattartást tesznek lehetővé – olyannyira,
hogy sokan természetesnek érzik, hogy
ezek az eszközök és felületek lelki
életükben is szerepet játsszanak.
Csak egy gond van mindezzel – jelzi a
lelkipásztor –, mégpedig az, hogy a gyónás már a szent birodalmába tartozik.
Gondoljunk arra: ha vajúdni kezd a feleséged, miközben éppen munkában vagy,
vajon Skype-on akarod végigkövetni a
szülést, vagy inkább rohansz a kórházba,
hogy vele lehess? Szinte biztos, hogy ő
annak örülne, ha fizikailag mellette lennél szülés közben. S ha hírt kapnál arról,
hogy idős és beteg anyukád vagy apukád
haldoklik, rohannál, hogy mellettük
lehess, bárhol is vagy éppen a világon.
De hagyjuk a vészhelyzeteket – folytatja
Joshan Rodrigues –, elég, ha csak arra
gondolunk, mit szeretnél inkább: hogy a
barátaid online kövessék, amint felszeleteled a születésnapi tortádat, vagy inkább
álljanak ott körülötted? Ha betegen fekszel, telefonon tud többet segíteni egy
barát, vagy azzal, ha melletted van?
Nézzünk szembe vele: az igazán fontos
pillanatokban a fizikai jelenlétre vágyunk.
Az öt érzékszervünk közül csak egy fedi
be testünk minden egyes négyzetcentimé-
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terét: a bőrünk. A bőrünkkel érintünk és
érezzük az érintést.
Egy virtuális ölelés soha nem ugyanaz,
mint egy valóságos.
Az Egyház szilárdan és egyértelműen azt
tanítja, hogy nem lehet telefonon keresztül kiszolgáltatni a bűnbánat szentségét.
Személyes, szemtől szembeni találkozásra van szükség a pappal, aki „in persona Christi” (szó szerint: Krisztus
személyében) fogadja bűnbánatunkat – és
akin keresztül maga Krisztus ad tanácsot,
s oldoz fel minket.
Már jó néhány „gyónóapp” létezik angol
nyelvterületen, a céljuk azonban az, hogy
segítsenek a lelkiismeret-vizsgálatban,
segítsenek felkészülni a gyónásra, mielőtt
ténylegesen belépnénk a gyóntatófülkébe.
Nem helyettesítik magát a szentgyónást.
Beszélhetsz egy pappal (lelkivezetőddel)
telefonon, átbeszélhetitek a gondjaidat,
de nem oldozhat fel bűneidből telefonon
keresztül.
Óvatosabbnak kell lennünk, mennyire
engedjük, hogy a technológia közvetítsen
olyan területeken, amelyek mélyen emberiek és lelkiek. El tudjuk képzelni, milyen
abszurd lenne, ha utat nyitnánk az
„online szentségek” előtt? Keresztelő
Skype-on keresztül? Meglehetősen sekélyes módja annak, hogy egy gyermeket
befogadjunk az Egyház közösségébe.
A szent birodalmában számít a fizikai
jelenlétünk. Az Istennel való kapcsolatunkban nem közvetíthet a technológia.
Isten maga fizikailag, testben jött ebbe a
világba, hogy velünk legyen, és megváltson minket. Nem sms-ben küldte el Igéjét,
hanem testet öltött az Ige, és közöttünk
lakozott.

Ezért mi sem fogadhatjuk a szentségeket
pusztán virtuálisan. Meg kell jelennünk,

fizikailag jelen kell lennünk, mint ahogy
Krisztus is jelen van számunkra.
forrás: Magyar Kurír

Bindes Ferenc atyát mutatta be az Új Ember
Egymásnak adják a kilincset a vendégek
helyén, Sopronban, ahol tizenhét évet
az egyházközségi nővérek piliscsabai töltött, még a nyugdíjas vasutasoknak is
házának aprócska szobájában. Egyetevolt közösségük, és a falvakban is elérte,
misták, meglett férfiak, családanyák,
hogy közösségi alkalmakon gyűljenek
papok, szerzetesek, közéleti szereplők
össze az emberek. A rá jellemző karizlátogatnak el szerte az országból a tíz éve
matikus lelkülettel próbált hatni az embeideköltözött, nyolcvanharmadik életrekre. Az általa vezetett szemináriumok a
évében járó Bindes Ferenc atyához. A Szentlélekkel való különleges találkozás
helybelieknek már a költözéskor feltűnt a
alkalmai voltak. Az első lépés Feri atyáGyőri Egyházmegyéből érkezett idős pap: nál a meghívás volt. Akivel kapcsolatban
egy nagy csapat soproni fiatal költöztette,
azt tapasztalta, hogy igényes a gyónásban,
kísérte nyugállományba vonult idős
azt beszélgetésre hívta, így mindenütt
plébánosát. „Felfigyeltek ránk, és hamaközösség épült körülötte. Így volt ez
rosan azt is láthatták, olyan ember érkeGyőr-Szabadhegyen,
Rábatamásiban,
zett közéjük, akihez bármikor be lehet
Mezőörsön, Ivánban és 1991 és 2008
menni. Ahol addig szolgáltam, ott sem között a soproni Szent György-plébánián
volt soha zárva az ajtóm.” Ez a mindig
is. Pályájának egy szakaszában a tanítás
nyitott ajtó jól jellemzi Ferenc atya
is része volt az életének: 1989 és 1991
immár közel hatvan éve tartó papi szolgáközött a győri Papnevelő Intézet spiritulatát.
álisaként szolgált. A harmadik olyan
Gyerekkorában négy testvérével nőtt fel időszak volt ez az életében, amit
Hegykőn, földműves családban. Gimnaszemináriumban töltött. Gimnáziumi
zistaként második lett az országos tanultanulmányait ugyanis a soproni bencésekmányi versenyen irodalomból. A színnél kezdte, de az iskolák államosítását
művészetire készült dramaturg szakra,
követően a plébánosi pártfogással tanuló
vagy a jogi egyetemre, hogy újságíróként
fiút a győri kisszemináriumba küldték.
helyezkedjen majd el. Végül másfelé
Kispapként megtalálta a helyét a
vezette az útja. Fiatal papként látta, hogy szemináriumban, ott életre szóló barátougyancsak hiányosak a szocialista érában
kat szerzett az évfolyamából.
felnövő gyerekek hittani ismeretei. Tudta,
Amikor az örömeiről kérdezem, Sopront
hogy a száraz tananyaggal nem fogja
említi. „A tizenhét évem alatt tizenkét
megnyerni őket, ezért történeteket mesélt
fiúból lett pap, és sokan választották a
nekik.
szerzetesi hivatást is. Azt vallom, ha
Feri atya közösségi gondolkodásával is
mindenki csak egyet hoz maga helyett,
megnyerte az embereket. Utolsó állomásakkor nem lesz baj a jövővel.”
A portré teljes szövege az Új Ember 2017. október 15-i számában olvasható,
de megtalálható az ujember.hu honlapon is.
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