Kedden, 21-e lévén, a 18 órás szentmise után 24 óráig szentségimádást
tartunk papi és szerzetesi hivatásokért az Egyházközségi nővérek
kápolnájába
November
22-én
11:30-kor
a
Stephanemuban egy zenés színdarabot
tekinthetünk meg Szent László királyról.
November 25-én 16 órakor tartják a
lazarista kápolna búcsúját.
November 25-én 17 órától a
klotildligeti templomban szentségimádást tartunk. Ebben az időpontban:
Krisztus Király vasárnapjának előestéjén az ország számtalan pontján
fognak szentségimádást tartani. Ezzel a
kezdeményezéssel készül hazánk a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszusra.

Miserend
Klotildliget:
nove mber 19. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Péld 31,10-13.19-20.30-31
1Tessz 5,1-6
Mt 25,14-30
nove mber 23. csütörtök
nove mber 25. szombat
nove mber 26. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Ez 34,11-12.15-17
1Kor 15,20-26.28
Mt 25,31-46

nove mber 26. vasárnap

November 26-án a klotildligeti
Karitász csoport Erzsébet napi vásárt
tart. A vásár délelőtt lesz a szentmisék
után az altemplomban.

nove mber 19. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise
nove mber 24. péntek
nove mber 25. szombat
nove mber 26. vasárnap
ünnepi szentmise

a beindítandó új felnőtt és ifi közösségért
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9 óra
11 óra
20 óra

17 óra

Piliscsaba:

Imaszándékunk:

XIII. évf. 38. szám

2017. nove mber 19.

Értékeimmel szolgálni a másik embert
18 óra
18 óra

Pilisjászfalu:

November 26-án a klotildligeti 9 órás
szentmisében ministránsavatást tartunk.

A
klotildligeti
ministránsvezető
személye
megváltozott,
innentől
Kassay Tamás vezeti a ministránsokat.

9 óra
11 óra
20 óra

9:15
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

S

zámos esetben tapasztaljuk magunkban, hogy ha
valami új, szokatlan feladat, lehetőség áll elénk,
megijedünk tőle. Hogyan fog sikerülni, meg
tudom-e tenni, képes vagyok-e rá? Félelmeink lehetnek
egészségesek, amelyek önvizsgálatra, odafigyelésre
késztetnek, ugyanakkor nem kötnek gúzsba, nem
bénítanak le. Ezekben az esetekben reálisan tudok dönteni
arról, hogy megtegyem, vállaljam-e az adott feladatot.
Más esetekben a félelem megrémiszt, elbizonytalanít,
gúzsba köt. Nem merek lépni, a félelem erősebbnek
bizonyul, visszavonulok a már ismert keretek közé,
önmagamba. Ez a félelem magányossá tesz, ráadásul az
elszalasztott lehetőség bántani fog.
Az első két szolga elkezdte használni azt, amit kapott. A
harmadikban a félelem erősebbnek bizonyult.
Én
hogyan
tudom
használni
képességeimet,
adományaimat? Mennyire tudok, merek kapcsolataimban
nyitottá válni? Mennyit merek megmutatni magamból?
Nyilván ez attól is függ, milyen mélységű az adott
kapcsolat. Mindehhez a bizalmat szükséges erősíteni
önmagamban.
Mindez persze nem azt jelenti, hogy nem lesz sérülés,
kudarc kapcsolataimban, mégis, ennek ellenére teljesebbé
válik életem, erősebbé válnak kapcsolataim, ha van
bizalmam belevágni az újba, ha élni tudok a kínálkozó
lehetőségekkel.

„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

Ajánló
Bíró László püspök írása Tomka Ferenc „Ferenc pápa
családlevele – közelebbről” című, a Szent István Társulat
gondozásában idén megjelent kötetét ajánlja a családcsoportok és minden keresztény figyelmébe

Segédkönyv a családcsoportok számára
Tomka Ferenc új kötete az Amoris laetitiáról
Papi és világi családkonferenciákon,
találkozókon, avagy személyes találkozásaink alkalmával sokszor hallom
házasok és papok részéről megfogalmazni az igényt: milyen fontos volna
írni és kiadni segédkönyveket, amelyek
a családcsoportoknak tematikát, útmutatásokat adnak.
Most megjelent egy ilyen kötet, de
újabb családkonferenciáinkon tapasztaltam, hogy bár sokan ismerik, talán
még többen nem figyeltek fel rá, és a
könyv megjelenése után is ugyanezzel
a kéréssel jelentkeztek. E sorokkal
szeretném felhívni a családok, családcsoportok, illetve a csoportvezetők
figyelmét az idén kiadott kötetre –
Tomka Ferenc: Ferenc pápa családlevele – közelebbről (Szent István
Társulat) – és a hasonló könyvek
fontosságára, valamint a használat
módjára.
Több családmozgalomnak vannak
évenként megjelenő új és új tematikus
füzetei, amelyek pótolhatatlan segédeszközt jelentenek számukra, talpon
tartják, vezetik csoportjaikat. Hiszen a
házascsoportok egyik legnehezebb
feladata havonta felkészülni egy-egy új
témából találkozóikra. Sok csoport esik
szét amiatt, hogy eleinte még könnyen
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ki tudnak találni mindenki számára
érdekes megbeszélendő kérdéseket, de
az idő múltával egyre nehezebb újakat
kiválasztani, és azok egyre kevésbé
érdekesek. Ráadásul kevesen tudják
vállalni a sok időt igénylő felkészülést
az összejövetelekre.
Amint egy pedagógus számára meghatározó, hogy legyen tanmenete és az
egyes órák számára óravázlata,
hasonlóképpen a családcsoportokat
segítő könyvek általában egyrészt tanmenetet nyújtanak a csoport évi
munkájához, másrészt óravázlatot is az
egyes találkozókhoz. A csoportnak
mindig van lehetősége saját igényeihez
alakítani az összejövetelt, de nagy
segítség, ha kezében van egy könyv,
amely a témák ismertetése mellett
részletes „óravázlatot” is nyújt: bevezető éneket, imát, majd a téma után a
megbeszélendő kérdéseket és egy-egy
elhatározási javaslatot a következő
hónapra. (Tomka Ferenc könyvében
több fejezet végén találhatók a témákhoz csatlakozó nagyon is közérdekű
családi vagy nevelési kérdéseket tartalmazó függelékek.) Az ilyen segédfüzeteket úgy ajánlatos használni,
ahogy a családmozgalmak általában
teszik, hogy minden házaspárnak van

Ajánló
Ke dves Testvérem!
egy saját füzete: mert így váltogathatják, hogy alkalmanként ki koordinálja a
találkozót, illetve minden alkalommal
mindenki olvashat egy-egy részt, így
mindannyian részesei az együttlétnek.
A most megjelent kötet a legaktuálisabb tematikát dolgozza fel: Ferenc
pápa Amoris laetitia (A szeretet öröme)
kezdetű szinódus utáni apostoli
buzdítását, mely magyarul 2016-ban
jelent meg. Ez foglalkozik a család
minden lényeges
kérdésével,
a
legaktuálisabb megközelítésben. Minden katolikus számára fontos, hogy
megismerje, hogyan látja a szinódus, az
Egyház a családot a mai világban, a
mai Egyházban.
A Ferenc pápa családlevele –
közelebbről című könyv két évre, alkalmakra bontva ismerteti az apostoli
buzdítást, annak lényegi mondanivalóit.
Egyúttal közelebb is hozza a pápai
levelet az olvasókhoz, a legfontosabb
kérdésekre irányítva a figyelmet –
esetenként megfelelő magyarázatot
fűzve hozzájuk. A téma fontossága, a
feldolgozás érthetősége következtében
a könyvből sokat meríthetnek nemcsak
a családcsoportok, hanem minden
csoport, sőt minden keresztény.
Köszönöm Tomka atyának a családlevélről készített átfogó, katekézis
jellegű összefoglalást. Kívánom családjainknak, családcsoportjainknak, hogy
a könyv használata közelebb vigye őket
Jézus Krisztushoz, akinek szeretetét,
illetve az élő Egyházat hivatottak
megjeleníteni szentségi házasságukban
és csoportjaikban.
Bíró László püspök

„Krisztus kenyér s bor színében Úr s
Király a föld felett…”
Egyórás szentségimádásra hívunk
Krisztus Király főünnepének előestéjén a 2020-as 52. Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszusra
készülve. Ezen az estén, bár különböző
helyszíneken, de egy időben, együtt
fogunk imádkozni azért, hogy az
önmagát érted is feláldozó és az
Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban
szeressük. Tarts velünk! Veled együtt
megleszünk 20 000-en.
A helyi közösségünkkel mi is összegyűlünk, hogy Krisztust együtt imádjuk.
Én
itt
leszek
szentségimádáson: Klotildliget Plébánia
Szervező közösség: Klotildligeti Rk.
Egyházközség
Időpont: 2017. 11. 25-én, szombaton
17 és 18 óra között.
A szentségimádást követően előesti
Szentmise lesz 18 órakor.
Gyere, tarts velünk Te is, és jelentkezz!
(Regisztrálni
a
https://krisztuskiraly.iec2020.hu oldalon
lehet.)
A jelentkezés egy jó lehetőség arra is,
hogy feliratkozz a NEK 2020 hírlevélre, melynek segítségével folyamatosan tájékozódhatsz arról, hogyan
halad a 2020-as esemény előkészítése,
és első kézből értesülhetsz programokról, bekapcsolódási lehetőségekről.
Reméle m találkozunk!
Szeretettel,
Németh Béla
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