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HARANGTÚRA 2020
Múlt vasárnap tartottuk – harmadik
alkalommal – az ökumenikus imahét
lezárásaként a klotildligeti harangtúrát.
A református, a katolikus és az evangélikus
templomokat jártuk végig a családokkal,
rengeteg kisgyerekkel, mindenhol
megkongattuk a harangot, énekeltünk, jót
sétáltunk.
Piliscsaba olyan hely, ahol csodák tudnak
születni. Nem először tapasztaltam meg.
Most az ökumenikus imahét alkalmával
élhettünk meg valami egészen felemelőt.
Már az előkészítés is nagyon igéretes volt:
egy januári délelőtt öt lelkes asszony három
felekezetből hosszasan tárgyalta a kovászos
kenyér sütésének szépségeit, és hogy
mindezt hogyan lehetne az ökumenikus
harangtúrához kapcsolni az Eucharisztia
és az Úrvacsora évében. Aztán a csapat
bővült, mindenki belerakta a magáét a közös
munkába. Medgyesy S. Norbi küldött egy
17. századi, ám dallamában 3. századi
ókeresztény eredetű éneket a kánai
menyegzőről, amit el is énekeltünk a közös
istentisztelet végén. A református Benyó
család harangjátékkal
készült, és Nobilis Anna
nővérrel együtt vezette
a harangokkal kisért
éneklést a menetben.

A református templomban Szép Mónika
lelkésznő bemutatta a gyerekeknek az
úrvacsora kellékeit, majd mindenkit
megkínált a saját maga sütötte cipókból.
Aki ügyesen majszolta a kis zsemlét,
a közepében papiroson lévő igét talált, amit
hazavihetett. Aki akart, a nagy köd ellenére
felszaladhatott a templomtoronyba. Közben
a nagyok az Eucharisztiáról szóló ökumenikus
kérdőívet kaptak, amin hosszasan törhették a
fejüket. A katolikus templomban megnéztük
az örökmécsest, a tabernákulumot,
a gyerekek ostyát kóstolhattak, és mindenki
megcsodálhatta szentségi kápolnánkat.
Az evangélikusoknál a legnagyobb élmény
mindig a kézzel húzható harang, amit most is
alaposan félrevertek a gyerekek. A közös
istentiszteletet a három lelkész vezette, Szép
Mónika hirdetett igét. Az imádság alatt
a kicsik cipót sütöttek saját kis kezükkel
az evangélikus közösségi teremben. A kész
cipókból, mindenféle finomságból
és a felkezetek miseboraiból készült kóstoló
és agapé zárta az együttlétet. A legnagyobb
öröm talán az volt, hogy az idősebbek mellett
sok-sok kisgyerek és reménykeltő módon
néhány fiatal is részese volt
a felekezetközi ünnepnek.
Hosszasan ott maradtunk
beszélgetni. Mindenki, aki ott volt,
megtapasztalhatta: „Ahol ugyanis
ketten vagy hárman összegyűlnek
a nevemben, ott vagyok
közöttük” (Mt 18,20).
Hálásak lehetünk három
lelkipásztorunknak: Szép
Mónikának, Kézdy Péternek
és Szabolcs atyának.
Az ő nyitottságuknak
és példamutatásuknak
köszönhetően megélhetjük
Piliscsabán az ökumené
lényegét.

Udvarhelyi Zsuzsanna (Illusztráció: Radimeczky Miksa)

HIRDETÉSEK
Ma a szentmiséket követően
Balázs‐áldást tartunk.
Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén,
20:30‐kor Jászfalun, a kápolnában
szentségimádást tartunk.
Pénteken, elsőpéntek lévén, 19-től 22
óráig a ligeti hátsókápolnában csöndes
szentségimádás, a sekrestyében pedig
gyónási lehetőség lesz.
Jövő vasárnap az egyes szentmisék után –
a betegek világnapja alkalmából – egy
közös imádság keretében a betegek
kenetének felvételére lesz lehetőség.
Újból indítunk Alpha Kurzust: az Alpha
egy beszélgetéssorozat a hitről, Jézusról,
az életről. Mindezt könnyed vacsora,
interaktív filmvetítések, őszinte
beszélgetések keretében, amelyre
szeretettel várjuk a keresőket, nem
hívőket. Az Alpha 12 egymást követő kedd
esti alkalomból és egy hétvégéből áll, az
első találkozás február 25-én, 19 órakor
lesz a ligeti plébánián, jelentkezni Kovács
Emesénél lehet, a plakáton megadott email címen vagy telefonszámon.
Szólítsátok meg a kereső ismerőseiteket,

ehhez hátulra kikészítettünk
szórólapokat. Az Alphát tudod azzal is
segíteni, hogy bevállasz egy alkalmat,
amelyre te készíted el a vacsorát. Ha
valaki így szeretne hozzájárulni az
Alphához, akkor ezt Germuska
Veronikának jelezze a plakáton megadott
e-mail címen vagy telefonszámon.
A ligeti templom ólomüvegablakai
nagyon rossz állapotba kerültek, azok
felújítását az elmúlt évben megkezdtük.
Az ide forrásainkat a plébánia két
nagyobb közösségi terének kialakítására
fordítjuk, így a felújítás folytatására a ti
segítségeteket kérjük. A 2018-as részleges
felújításnál egy álló ólomüvegablakért
800 ezer, egy kerek ólomüvegablakért
450 ezer forintot fizettünk.
Az adományozók Szilágyi Szabolcs
plébánosnál és Fárizs Péter testületi
elnöknél tudnak jelentkezni. Köszönjük
előre is az adományaitokat!
A ligeti plébánián a könyvtár és a konyha
egybenyitását elkezdtük, terveink szerint
feburár végére el is készülünk, és átadjuk
a közösségeink számára használatra.

AKTUÁLIS MISEREND

FOGADÓÓRA

HÉTFŐ

18 óra

Piliscsaba

KEDD

18 óra

Klotildliget

csütörtök
péntek

CSÜTÖRTÖK

18 óra

Klotildliget

PÉNTEK

18 óra

Piliscsaba

SZOMBAT

18 óra

Klotildliget

VASÁRNAP

9 óra
11 óra
17 óra
20 óra

Klotildliget
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Klotildliget

IGENAPTÁR – ÉVKÖZI IV. VASÁRNAP
Mal 3,1-4
Zsolt 23
Zsid 2,14-18
Lk 2,22-40

17:00–17:45
17:00–17:45

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
telefon
e-mail

06 30 611 1296
px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA IRODISTA
telefon
e-mail

06 20 554 9145
sylvia.kiraly@gmail.com
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