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A friss hagyományoknak megfelelően 
engedjétek meg, hogy a januári testületi 
ülés legfontosabb pontjairól számoljak be 
nektek. 
Személyi ügyek: 2018. év folyamán, külön-
böző időpontokban, a testületi tagságban 
– személyes okokból eredeztetően – válto-
zások történtek. A januári ülésen Szabolcs 
atya javaslatára további egy fő meghívá-
sát támogatta egyhangúlag a Testület, 
Novográdecz Zoltán személyében. A sze-
mélyi változások valószínűsítik a munka-
csoportok tagságának esetleges átrende-
ződését is, amelyre a következő testületi 
ülésen fogunk visszatérni. Szabolcs atya 
egyúttal köszöntötte Németh Bélát, aki 
2018 során áldozatosan elvégezte a világi 
lelkipásztori kisegítő képzést.
Gazdasági bizottság: Az előzetes, nem 
hivatalosan lezárt 2018-as gazdálkodá-
sunk – ahogy 2005 óta egy év kivételével 
mindig – pozitív szaldóval fog zárni és 
a terveinkhez képest is kitűnő eredményt 
mutat. A hívek önkéntes hozzájárulása 
(„egyházadó”) a tervezett 4,5 millió forint 
helyett több mint 5 millió forint lett. 
A perselybevétel a tervezett 5,5 millió he-
lyett pedig több mint 6,7 millió forint lesz. 
A kiadásainkat és a bevételeinket egybe- 
vetve megállapíthatjuk, hogy 2019-re 
közel 8,5 millió forintos pozitív szaldóval 
fordulhatunk. (Hálás köszönet a híveknek 
nagylelkű adakozásukért!!!) 

Szociális mcs.: A Szociális munkacso-
port nagyon aktív, és szociálisan nagyon 
érzékeny tevékenységet folytat a Kari-
tász segítségével. A Karitász 2018-ban 
adományokból 118, ruhanemű árusítás-
ból 51, Erzsébet-napi vásárból 177 és az 
egyházközségtől 200, összesen 546 ezer 
forint bevételre tett szert. Ezen összegből 
a támogatásokra 260, cipősdoboz akcióra 
33, szociális otthonra 32, időseknek aján-
dékcsomagra 164, egyéb évközi célokra 
60 ezer forint került felhasználásra. 
Jászfalu: Plébánosi jóváhagyással, erősí-
teni kívánják a jászfalusi kápolnaszéket és 
annak megfiatalításában is gondolkodnak. 
Közösség és család mcs.: Március 30-ra  
tervezzük a felvidéki zarándokutat.  
Ökumenikus harangtúrát szerveztünk 
a gyerekeknek és családoknak.  
Liturgikus mcs.: Március 24-29 között 
vezetett Szent Ignáci lelkigyakorlat lesz 
a Szociális Testvérek szervezésében.  
Média mcs.:  A honlap megújítására meg-
kezdődtek az előkészületek. A Piliscsabai 
Polgárban lehetőséget kaptunk rendsze-
res megszólalásra. Az első megszólalás az 
Alfa kurzus témájában volt. 
Építési mcs.: A templom előtti járda ter-
vezése és engedélyeztetése megtörtént, 
tavasszal megkezdődhet a kivitelezés. 
Az idős testvéreinkre gondolva, a szent-
ségi kápolnához vezető lépcsőhöz korlát 
tervek elkészítését kértük. 
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KLOTILDLIGET
február 17. vasárnap
 ünnepi mise 9 óra
 családok miséje 11 óra
 egyetemi mise 20 óra
Jer 17,5-8   
1Kor 15,12.16-20     
Lk 6,17.20-26
február 21. csütörtök 18 óra
február 23. szombat 18 óra
február 24. vasárnap
 ünnepi mise 9 óra
 családok miséje 11 óra
 egyetemi mise 20 óra
1Sám 26,2.7-9.12-13.22-23 
1Kor 15,45-49     
Lk 6,27-38

PILISJÁSZFALU
február 17. vasárnap 17 óra
február 24. vasárnap 17 óra

PILISCSABA
február 17. vasárnap
 ünnepi mise 11 óra
február 22. péntek 17 óra 
február 23. szombat 17 óra
február 24. vasárnap  
 ünnepi mise 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

HIRDETÉSEK

Most vasárnap 15 órakor a Ferences házban 
a házasság hete alkalmából ökumenikus 
igehirdetések és tanúságtételek lesznek.

Csütörtökön, 21-e lévén, a 18 órás szentmisét 
követően az Egyházközségi Nővérek kápol-
nájában szentségimádás lesz hivatásokért.

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz 
a katolikus iskolák javára.

Február 28-án, csütörtökön a Ferences 
Nagyházban nyitott képzési alkalmat tart 
a Pio közösség. Program: 20 órakor csendes 
szentségimádás, 20:30-tól előadást tart 
Varga Kapisztrán atya Szent Ferenc legen-
dáiról, amit kiscsoportos beszélgetés követ.

Újból indítunk Alpha Kurzust: ez egy be-
szélgetéssorozat a hitről, Jézusról, az élet-
ről, a kapcsolatainkról. Mindezt könnyed 
vacsora, interaktív filmvetítések, őszinte 
beszélgetések keretében, amire szeretettel 
várjuk a keresőket, nem hívőket. Az Alpha 
10 egymást követő szerda esti alkalomból 
és egy hétvégéből áll, az első találkozás 
március 6-án 19 órakor lesz a csabai plé-
bánián. Jelentkezni Kovács  Emesénél 
lehet, az emese.kema@gmail.com címen. 
Szólítsátok meg a kereső ismerőseiteket, 
és ajánljátok nekik ez Alphát. Azzal is tudsz 
segíteni, ha bevállasz egy alkalmat, amire 
te készíted el a vacsorát.

Március 23-án a Iosephinumban házaspá-
ros lelkigyakorlatot tart Száraz László atya. 
A lelkigyakorlat témája: utak Istenhez, vágya-
ink és korlátaink. Jelentkezni Náray-Szabó  
Mártonnál lehet (mnaray@yahoo.com)
a nevek és e-mailcímek megadásával. 
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