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ERZSÉBET-NAPI VÁSÁR
Szent Erzsébet névnapján minden
évben megrendezi Karitász csoportunk Erzsébet-napi vásárát. Erzsébet,
II. András királyunk lánya, IV. Lajos
thüringiai tartománygróf feleségeként
szegényeket, betegeket oltalmazott,
ápolt, ispotályokat alapított. A szeretet
szentjeként élte életét. Ő lett a Karitász
védőszentje. Rá emlékezünk, amikor
neve napján vásárt rendezünk, amelynek bevételét az idősek, betegek és
rászorulók karácsonyi ajándékozására
fordítjuk. Az ajándékokra szánt anyagi
javakat egyházunk közössége teremti
elő azokkal az eladásra szánt tárgyakkal, amellyel a vásárlóknak is örömet
szerzünk.
A klotildligeti karitász csoport fő profilja
az idősek felkarolása, látogatása, segítése. Karácsonykor kis ünnepséget
rendezünk az IRMÁK idősek otthona
lakóinak, ahol felolvasunk a szentírásból, énekelünk, és az iskolás gyerekek
betlehemes játékukkal ajándékozzák meg az időseket. Ez alkalommal
adjuk át ajándékcsomagjainkat (80 fő
gondozott és 10 fő személyzet részére),
amelyeket gyümölccsel, édességgel
és gyönyörű mézeskalács figurákkal
töltünk meg.
Karácsonykor megajándékozzuk a SILO
Lakóotthon és a Summa Vitae Alapítvány Értelmi Sérültek Lakóotthona

tagjait is. Ez utóbbi helyen a ministránsok betlehemes játékkal is szoktak
kedveskedni.
Mindemellett, természetesen figyelmet fordítunk a helyi idősek karácsonyi
ajándékozására is. Minden 80 év feletti
testvérünket meglátogatjuk az ünnep
előtt. Nekik is átadjuk ajándékcsomagunkat és elücsörgünk, elbeszélgetünk
velük. Ennek a kis együttlétnek örülnek
igazán. Évek alatt kialakult mindan�nyiunk időseinek köre, akikhez feltétlenül elmegyünk. Mi sem vagyunk már
fiatalok, ezért aztán van rengeteg közös
témánk a régi Ligetről, a régi karácsonyokról, az ünnepi sütés-főzésről.
A vásárszervezésen kívül, karácsony előtt
szervezünk tartósélelmiszer gyűjtést
is. A mi egyházközségünkben jelentős
mennyiségű élelmiszer szokott összegyűlni – melyeket ezúton is köszönök
minden önzetlen adakozónak – , mert így
sok rászoruló karácsonyát meg tudjuk
könnyíteni. Ezekből az adományokból
készülnek az ún. „nagy csomagok”, amibe
az édesség mellé praktikus élelmiszerek
is kerülhetnek, valamint, ha sikeres volt
a vásár, vásárlási utalványt is tudunk adni.
Jövő hétig várjuk szeretettel a vásárfia
felajánlásokat a klotildligeti plébániára!
Hálás köszönettel:
Farkas Márta és az egész Csapat
Szerző: Farkas Márta

HIRDETÉSEK
Pénteken 20 órakor az Egyházközségi
Nővérek kápolnájában taizé imaóra lesz.
Szombaton elmarad a 18 órás szentmise
az Egyházközségi Nővéreknél.
Vasárnap 9:15-kor a csabai templomban
regnumos szentmise lesz.
Vasárnap a Karitász csoport idén is
megtartja a szokásos Erzsébet-napi
vásárt.
Kérjük a kedves Testvéreket, járuljanak
hozzá a vásárhoz olyan háztartási vagy
ajándéktárgyakkal, amelyek még
jó állapotban vannak, de a családnak
már nincs szüksége rájuk. A tárgyakat
a kápolna elé elhelyezett kosárba
kérjük tenni.
A Karitász a vásár bevételét az idősek és
rászorulók karácsonyi ajándékozására
fordítja.

MISEREND
KLOTILDLIGET

november 11. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
1Kir 17,10-16
Zsid 9,24-28
Mk 12,38-44
november 15. csütörtök
november 17. szombat
november 18. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Dán 12,1-3
Zsid 10,11-14.18
Mk 13,24-32

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

PILISJÁSZFALU
november 11. vasárnap
november 18. vasárnap

17 óra
17 óra

PILISCSABA
november 11. vasárnap
ünnepi mise
november 16. péntek
november 17. szombat
november 18. vasárnap
regnumos mise
ünnepi mise

11 óra
17 óra
17 óra
9:15
11 óra

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS

Imaszándékunk:

CSALÁDJAINKÉRT

fogadóóra:
csütörtök
17:00–17:45
péntek
16:00–16:45
telefonszám:
06 30 611 1296
e-mail: px.sacerdos@gmail.com
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