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KÖZÖSSÉGEINK BEMUTATKOZÁSA

BABA–MAMA KLUB

A Mamaklub olyan
közössége egyházközségünknek, melyben kis- és nagyobb
gyermekes édesanyák találkoznak,
hogy meghallgatva, támogatva, imádkozva segítsék egymást az élet örömeiben és
nehézségeiben. Összesen mintegy 70 főt
számlálunk. Néhány éve közösségünk
két külön csoportra tagozódott az élethelyzeteink adta különbségek mentén.
Így ma a kisgyermekes édesanyákat a
Baba-Mama klub, a nagyobb gyermekes
édesanyákat pedig a PAKK közösség
fogja össze.
A Baba-Mama klub alkalmait közös
imádsággal kezdjük, majd hosszabb
beszélgetéssel folytatjuk önkéntes témavezetőink felvetései mentén. Ezalatt
gyermekeink egymással játszanak. Főbb
témáink az Isten, Férj, Gyermek és Én
címszavak köré szerveződnek, melyek
havi rotációban váltakoznak egymással.
Felüdítő és tartalmas beszélgetésre
számíthat, aki eljön, minőségi kikapcsolódásra és lelki felfrissülésre, melyek új erőt
adnak a mindennapos, családi teendők
ellátásához. Számunkra közösségünk egy
Imaszándékunk:

AZ ADVENTI FELKÉSZÜLÉSÉRT

testi, lelki, és szellemi téren támogató és
megtartó anyaközösség, melyhez tartozni
megnyugtató, és amely biztos hátteret ad.
Összetartozunk, kapcsolataink és az
általuk kapott példákon keresztül
folyamatosan fejlődünk. Odafigyelünk
egymásra, lelki ajándékokat adunk és
kapunk. Gyakran kedves szívességekkel
és hasznos tárgyakkal is segítjük, ellátjuk
egymást. Feltöltő számunkra ez a hely,
ahol anyaként otthon érezzük magunkat.
Délelőtti alkalmunk mellett esti találkozókat is tartunk. Az Imami és a KocsMami
a nagyobb gyermekes édesanyákkal is
közös találkozási pontok. Ilyenkor különféle módokon és műfajokban imádkozunk
vagy lazulunk együtt. Ez olyan töltekezési
forrás, mely során mélyebben találkozhatunk egymással és Istennel, hisz gyermekeinket már az ágyban tudjuk.
Ha szívesen csatlakoznál közösségünkhöz,
keresd bátran Németh Ilonát
(06 30 617 4407, nemeth@ilu.hu)!
Nagy szeretettel várunk!
Időpont: Baba-Mama alkalom péntek
10 óra, Imami vagy KocsMami kéthetente
hétfő 21 óra.
Helyszín: Baba-Mama alkalom családoknál vagy a klotildligeti plébánián,
Imami a klotildligeti kápolnában,
KocsMami a Fényesliget Kávézóban.
Szerző: Németh Ilona

HIRDETÉSEK
A roráté szentmisék hétfőn és pénteken
Csabán, kedden, szerdán és csütörtökön
Ligeten lesznek 6 órakor, utána agapét tartunk. (A hétköznap esti misék elmaradnak.)
A klotildligeti agapék megszervezéséhez
a sekrestyésnél lehet jelentkezni.
Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén, 20:30-kor
Pilisjászfalun a kápolnában szentségimádást
tartnuk.
Pénteken, elsőpéntek lévén, 18-22 óráig a ligeti templomban csöndes szentségimádás
és gyónási, beszélgetési lehetőség lesz.
Ezen idő alatt a Szentségi Kápolnában
nem lesz szentségimádás.
Vasárnap a ligeti 9-es és a 11-es szentmisék
után a Tatai Szent Gergely lakóotthon fiataljainak kézműves finomságaiból és tárgyaiból lehet vásárolni.
A 11-es mise után, 12 órakor jótékonysági
koncertet adnak a zeneakadémia növendékei, a bevételből a cipősdobozok eljutatását
oldjuk meg.
Ugyanezen a napon a 17 órás szentmise
után Pilisjászfalun, a faluval közös adventi
koncert lesz, amit gyertyagyújtás és agapé
követ. Az agapét most a jászfalui katolikus
közösség szervezi.
Idén is megszervezzük a cipősdoboz akciót.
A dobozokat a külhoni szegényebb magyar
településekre jutattjuk el. Kérjük, a dobozokon tütessétek fel a címzett nemét és korát,
amiket a ligeti plébánián a misekuckó előtti
teremben gyűjtjük (nem a könyvtárszobában!), illetve a páduai portáján lehet letenni
december 16-ig.
Elkészült az egyházközségi naptár,
2000 Ft-ért a sekrestyében kapható.
Aki idén még nem rendezte az egyházi
hozzájárulását, kérjük év végéig tegye meg.

MISEREND
KLOTILDLIGET
december 02. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Jer 33,14-16
1Tessz 3,12-4,2
Lk 21,25-28.34-36
december 04. kedd
december 05. szerda
december 06. csütörtök
december 08. szombat
december 09. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Bár 5,1-9
Fil 1,4-6.8-11
Lk 3,1-6
PILISJÁSZFALU
december 02. vasárnap
december 09. vasárnap
PILISCSABA
december 02. vasárnap
ünnepi mise
december 03. hétfő
december 07. péntek
december 08. szombat
december 09. vasárnap
ünnepi mise

9 óra
11 óra
20 óra

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

17 óra
17 óra

11 óra
6 óra
6 óra
17 óra
11 óra

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
fogadóóra:
csütörtök
17:00–17:45
péntek
16:00–16:45
telefonszám:
06 30 611 1296
e-mail:
px.sacerdos@gmail.com
A KARITÁSZ CSOPORT HÁLÁSAN KÖSZÖNI
A SZÍVES FELAJÁNLÁSOKAT A SIKERES
ERZSÉBET-NAPI VÁSÁRHOZ!
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