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MI IS AZ AZ ALPHA?
Az kurzus ötletét Nicky Gumbel találta ki,
azért, hogy minél több embernek meg
tudja mutatni Isten szeretetét, Őhozzá
tudja őket vezetni, és eközben vallásos
közösséget hozzon létre.
Az Alpha kurzust Piliscsabán 2018 tavaszán
indítottuk el Szabolcs atya kezdeményezésére, mely sikeresnek és hasznosnak
bizonyult, így most ősszel is megszerveztük.
Jelenlegi csapatunk tíz lelkes főből áll,
akik csoportvezetők, segítők, szervezők
vagy háttér imaszolgálók.
Fontos kiemelni, hogy az Alpha egy olyan
beszélgetéssorozat, amely nem kifejezetten keresztény embereknek szól.
Nem számít, hogy valaki ateistaként
jön-e vagy keresőként, vagy esetleg csak
meg akar erősödni a hitében. Lényeg,
hogy a résztvevők nyitottak legyenek
egymás meghallgatására és véleményük
kifejtésére adott témakörökben. Témáink
a keresztény hit alapjait fektetik le, illetve
mutatják be. Az Alpha beszélgetéssorozat
kapcsán tehát egymás megosztásai
és nézetei által közelebb kerülhetünk
Istenhez és egymáshoz, Ezenkívül ez egy
klassz közösségformáló hely is lehet, ahol
bármilyen korosztály megtalálja a helyét.
Alkalmaink vacsorával kezdődnek, melyet Vacsora Angyalaink készítenek el

Imaszándékunk:

KÖZÖSSÉGEINKÉRT

(akik még finom sütiről is gondoskodnak).
Ezt zenés dicsőítés követi, majd egy
témavezető kisfilmet nézünk meg, végül
pedig kiscsoportokban beszélgetünk
az adott téma kapcsán. Ezek a beszélgetések nagyon jó hangulatúak szoktak
lenni, sokat nevetünk és tudunk is meg
egymásról, egymás gondolkodásáról.
Az alkalom a kiscsoportos beszélgetések
után ér véget.
A beszélgetés sorozat 12 héten át tart, mely
során minden hétre különböző témával
készülünk. A kurzus egyik legfontosabb
és egyben záró eleme pedig egy közös
hétvége, melyet, kiszakadva a szerda esti
környezetből, külső helyszínen töltünk el.
Jelenleg húsz alphás résztvevőnk van, és
a héten tartottuk második alkalmunkat.
A résztvevők 17 és 69 év között minden
korosztályban képviseltetik magukat,
így az érdekes beszélgetés és a jó hangulat garantált.
Ha kedvet kaptál csatlakozni, szeretettel várunk téged is következő alkalmunkra okt. 10-én, szerdán 19 órakor,
a piliscsabai plébánián! Ha inkább a szervezésben segítenél, vagy Vacsora Angyal
lennél, szintén várjuk jelentkezésed.
Keress bátran az alábbi elérhetőségeken!
Rábai Boglárka
rabai.boglarka@hotmail.com
+36 30 792 9896

Szerző: Rábai Boglárka

HIRDETÉSEK
Kedden 16:30-kor, a Nagyboldogasszony
ház kápolnájában tartjuk a Prohászka
Imaszövetség őszi imaóráját.
Szerdán 16 órakor, Székesfehérváron
a Prohászka templomban lesz
Prohászka Ottókár püspök születésének 160. évfordulójára szervezett
ünnepség és szentmise.
Csütörtökön továbbképzést tartok,
nem vagyok Piliscsabán, ezért Ligeten
18 órakor nem lesz szentmise, helyette
az Egyházközségi Nővéreknél tudtok
résztvenni a szentmisén.

MISEREND
KLOTILDLIGET

október 7. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Ter 2,18-24
Zsid 2,9-11
Mk 10,2-16
október 13. szombat
október 14. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Bölcs 7,7-11
Zsid 4,12-13
Mk 10,17-30

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pénteken 20 órakor taizéi imaóra lesz
a Páduai Szent Antal Iskola kápolnájában. PILISJÁSZFALU
október 7. vasárnap
17 óra
október 14. vasárnap
17 óra
Szombaton 9 órakor Alsószentivánon
tartják a nagyszülők egyházmegyei
PILISCSABA
zarándoklatát.
október 7. vasárnap
Októberben a hétköznapi szentmisék
regnumos mise 9:15
előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
ünnepi mise
11 óra
október 12. péntek
17 óra
17 óra
A Szívügyet a hátsó padokról lehet elvinni. október 13. szombat
október 14. vasárnap
ünnepi mise
11 óra
Az egyházközségnek két levelezőlistája van: az egyik a Szívügy, az egyházi hírekkel, a másik az Agóra, ami egy
SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
információs és adok-kapok listaként
működik. Mindkettőre fel lehet iratfogadóóra:
kozni a sekrestyében.
csütörtök
17:00–17:45
péntek
16:00–16:45
Azt szeretnénk tőletek kérni, hogy
telefonszám:
a misekuckón csak elsőáldozós kornál
06 30 611 1296
fiatalabb gyermekek vegyenek részt,
e-mail:
px.sacerdos@gmail.com
hogy a gyerekek beférjenek a misekuckóra.
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