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EGYHÁZKÖZSÉGI NŐVÉREK TÁRSASÁGA
Kedves Piliscsabai Testvérek! Sokan a
Szent Péter Kollégium kapcsán ismernek
bennünket, pedig közösségünk piliscsabai
múltja évtizedekkel régebbre tekint vissza,
mint az egyetem és a kollégiumok. Több
mint hatvan éve vagyunk jelen Klotildligeten, szolgálva az egyházközséget. A piliscsabai őslakosok személyesen ismerik
a 93 éves Rita nővérünket, aki több generációnak volt hitoktatója. A plébánián élt,
gondoskodott Béla atyáról és a plébánia
dolgait intézte. Adószedés közben feltérképezte a települést és minden szükségben
a hívek segítségére volt. Ma is sokan járnak
hozzá. Ő tipikus példája az egyházközségi
nővérnek. Ma mások az adottságaink: mivel
tevékenységünk a plébánosok segítése, ennek sokféle módja létezik, amibe egyre többen bekapcsolódnak civilek is. Feladatunk
mindig az adott kor szükségleteire adott
válasz. A plébános és a plébánia számára
jelenleg nagy segítség, hogy egy nyugdíjas
atya szolgálatra kész, ehhez mi, nővérek adjuk a hátteret. Nyitott kápolnánkba jöhetnek hozzánk a hívek esténként szentmisére,
ezen kívül közösségek számára is tudunk
teret és lehetőséget biztosítani. Az ünnepek előtt különösen sok gyónó megfordul
Bindes atyánál. Nemcsak a helyi plébánia
szolgálatát tartjuk fontosnak, hanem az
ország különböző pontjain élő munkatársakat, társult tagjainkat gazdagítjuk lelki
programokkal. Fogadtunk be hajléktalant,

krízishelyzetben levő kisgyermekes anyukát, többgyermekes cigány édesanyát,
szükségben levő családokat. Tavaly indított
projektünk a Megújít lak: Telkünkön levő
víkendházunkba házaspárokat hívunk
hétvégi felüdülésre, megújulásra. Kollégiumunk tornatermében kisgyermekek mozgásfejlesztése folyik, esténként felnőttek
táncolni tanulnak. Álmunk, hogy a kollégiumból az egyetem elköltözése után
Fecskeházat tudjunk létrehozni, amely
fiatal családok számára életkezdő, átmeneti albérleti lehetőséget jelent.
Rendházunk tetőfelújításának befejezése
idén nem nyert állami támogatást. Aki
munkánkat fontosnak tartja, és anyagi segítésünkre vállalkozóként lehetősége van, a
CIB banknál vezetett 10702143-6945814551100005 számlaszámon tudja támogatni tevékenységünket. Ezt jótevőinkért való
imádságainkkal tudjuk megköszönni.
(Vállalkozók számára igazolást is tudunk
adni, hogy saját költségként elszámolhassák adományukat.) Szeretnénk ezt az
életformát (ami akár a médiamissziótól
a jegyesoktatásig, az életvédelemtől a
cigánypasztorációig stb. terjedhet), hitelesen bemutatni az új generációnak, láttatni, hogy jó egyházközségi nővérnek lenni:
hogy Krisztus és az Egyház szolgálatában
öröm rejlik. Bátran jöjjön közénk, akit hív
az Úr, hisz megtalálhatja sokszínű munkánkban életre szóló feladatát, örömét.

Szerző: Gaál Mária vezetőnővér, Egyházközségi Nővérek Társasága
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Most vasárnap, anyák napja alkalmából, megáldjuk az édesanyákat.

HÉTFŐ
8 óra

Páduai Iskola

Csütörtökön a ligeti 18 órás szentmise
17:30-kor fog kezdődni, és ez lesz egyben a Szent László ovisok anyák napi
szentmiséje is.

KEDD
20 óra

Iosephinum

Pénteken 20 órakor az Egyházközségi
Nővérek kápolnájában taizé imaórát
tartunk.
Szombaton 9 órától tartjuk a nyitott
plébánia napunkat Ligeten. Különböző
programokkal és ebéddel készülünk,
amire szeretettel várunk benneteket.
11 órakor a Fényesliget sétányon ünnepélyesen megáldják az új Szent
II. János Pál pápa szobrot.
Jövő vasárnap egyházmegyei gyűjtés
lesz a tűzesetben megrongálódott
perbáli templom javára.
9 órakor a csabai templomban szlovák
szentmisét tartunk.
17 órakor az Érd-Óvárosi templomban
Bogner Mária Margit boldoggá avatásáért lesz püspöki szentmise.
Július 3–7 között családos tábort szervezünk a Bakonyban egyházközségeink
családjai számára. A CSATA lehetőség az ismerkedésre, szellemi és lelki
gazdagodásra és kikapcsolódásra is.
Jelentkezni Gláser Évánál vagy Szabolcs
atyánál lehet.
Imaszándékunk:

HÁLA A MEGVÁLTOTTSÁGUNKÉRT

CSÜTÖRTÖK
17:30
Klotildliget
PÉNTEK
17 óra
Piliscsaba
SZOMBAT
17 óra
Piliscsaba
18 óra
Klotildliget
VASÁRNAP
9 óra
Klotildliget
9 óra
Piliscsaba
11 óra
Klotildliget
11 óra
Piliscsaba
17 óra
Pilisjászfalu
20 óra
Klotildliget
HÉTFŐ-SZOMBAT
18 óra
Egyházközségi Nővérek
IGENAPTÁR - HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
ApCsel 5,27b-32.40b-41
Jel 5,11-14
Jn 21,1-19

MÁJ.5

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