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Kedves Szabi atya!

Jóval hosszabb időnek tűnik, de csak 
három esztendeje, hogy velünk vagy. 
Annyi minden történt ezekben az 
években, mint azelőtt egy évtized alatt! 
Egy biztos, mostanra fiatal plébánosunk 
„krisztusi korba” lépett. 
Idejöveteledkor még doktori disszertációd 
befejezésén gondolkodtál, aztán később 
be kellett látnod, hogy azt – egy időre? 
– el kell engedned.  Mikor megérkeztél 
hozzánk, még öt pap szolgált különbö-
ző „kötelékekben” Piliscsabán. Szerda 
óta már csak egy, és az Te vagy.
Szoktuk mondani, az Úr útjai kifürkészhe-
tetlenek, de utólag azért megérthető sok 
érthetetlen esemény, cselekedet, törté-
nés. A nem hétköznapi terhek, melyek 
fiatal papként válladat nyomták, nem 
jöhettek véletlenül. A kihívásokkal teli, ak-
tív közösség, amelyet kaptál és amelyben 
szolgálsz, nem lehet véletlen. Az előző 
plébános bizalommal teli barátsága és 
közösségépítésének eredménye, amit rád 
hagyott, nem lehet véletlen. S nem lehet 
véletlen az idős pap atyai és bölcs barát-
sága sem, amellyel eligazított, segítette 
döntéseidet és pappá válásodat.
De tudjuk, ennek az útnak még nincs is 

vége, sőt most kezdődik csak igazán. Fe-
lelősségünk ezért, hogy a közösségi, hívők 
által revitalizált egyház modelljének meg-
alkotásában részt vegyünk. Hogy papjaink/
papunk számára olyan körülményeket te-
remtsünk, amelyben ő a legtöbbet adhatja, 
és amit csak ő adhat, senki más. S minden 
terhet és teendőt, amit viszont mi, egysze-
rű hívők is megtehetünk, azt tegyük!
A kihívások sokszor arra ösztönöznek ben-
nünket, hogy próbáljuk azokat minél gyor-
sabban megoldani és magunk mögött 
hagyni. Most mégis azt kívánom Neked és 
a közösségünknek, hogy értsük meg, mi 
történik velünk, engedjük át magunkon a 
történéseket. Adjunk időt, illetve kapjunk 
bölcsességet és segítséget az Úrtól, hogy 
ez a különleges hely ne csak megmarad-
jon, hanem új utakra találjon.
Egyszer kérdeztem Tőled, ha meg 
kellene fogalmaznod, mi a papságod 
víziója, mit mondanál? Válaszod az volt: 
„Mind közelebbi kapcsolatban Istennel.” 
Profán és egyszerű, miközben mindany-
nyian tudjuk, milyen nehéz is ez, s neked 
ez megvan. 
33 év, a „krisztusi kor”, kezdete egy új 
korszaknak. Kérjük ezért a Jóistent, hogy 
minél tovább szolgálj körünkben, hogy 
segíthessük munkálkodásodat, hogy 
taníts és eligazíts! S hogy vigyél minket 
mind közelebb az Úristenhez.
Kedves Szabi atya, az Isten éltessen sokáig!
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 CSÜTÖRTÖK 18 óra  Klotildliget

 PÉNTEK 17 óra Piliscsaba

 SZOMBAT 17 óra Piliscsaba
  18 óra  Klotildliget

 VASÁRNAP  9 óra  Klotildliget 
  11 óra  Piliscsaba
  17 óra  Pilisjászfalu
  20 óra  Klotildliget
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fogadóóra:
 csütörtök  17:00–17:45
 péntek  16:00–16:45
telefon:    06 30 611 1296 
e-mail: px.sacerdos@gmail.com

IGENAPTÁR - ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
Sir 3,19-21.30-31
Zsid 12,18-19.22-24a     
Lk 14,1.7-14 SZEPT.01

HIRDETÉSEK

Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén, 20:30-kor 
Pilisjászfalun, a kápolnában szentségimá-
dást tartunk.

Pénteken, elsőpéntek lévén, most 20–22 óráig 
a ligeti templomban csöndes szentségimá-
dás és gyónási, beszélgetési lehetőség lesz.

Szeptember 14-én, szombaton 19 órakor a 
Páduai iskolában tartjuk a plébániai bált, 
amire szeretettel várunk benneteket.

A ligeti templomba hamarosan megérkeznek 
az új padpárnák és szőnyegek, ezzel is egy-
ségesebbé, szebbé és komfortosabbá téve 
templomunkat. Szeptember elején kezdődik 
a templom előtti tér kövezése és méltóbbá 
alakítása, hogy a templomba való bejutást 
megkönnyítsük és a terünket szebbé tegyük.

Az elmúlt 3 év kiértékelésével, saját kapa-
citásom újragondolásával, és Ferenc atya 
halála miatt változtatások lesznek plébá-
niáink, templomaink életében. Ezekről a 
szept. 7-8, 14-15 hétvégéken fogok beszél-
ni. A változtatások szept. 16-ától lépnek 
életbe.

Ferenc atya halálával a két 11 órai szentmi-
sét összevonjuk és a csabai templomban 
tartjuk meg. A két különböző miséhez 
szokott hívektől ez kölcsönös figyelmessé-
get kíván. A misével kapcsolatban három 
dolgot fogok végiggondolni: a gyermekek 
számára egy helyiség kialakítását, a hango-
sítást minőségének és a templom fűtésé-
nek javítását. Illetve szeretném fölmérni, 
hogy van-e igény a 11-es misén is misekuc-
kó tartására. Azok, akik erre igény tartanak, 
kérem György-Deák Panninak jelezzék.

BINDES FERENC ATYA
(1934.05.01–2019.08.21.)

Pénteken 18 órakor a ligeti templomban tart-
juk Bindes Ferenc atya búcsúmiséjét az urna 
jelenlétében. Ebben a szentmisében szeret-
nénk megemlékezni róla és elbúcsúzni tőle. 
Virággal nem kell készülni, viszont a mise alatt 
gyűtést tartunk a papnevelelés céljára, amit 
utána az illetékesekhez fogunk eljuttatni.

Szeptember 10-én, kedden 15 órakor Sopron-
ban lesz Bindes Ferenc atya temetése. Akik 
részt szeretnének venni ezen, a sekrestyében 
iratkozzanak fel az e célból kihelyezett lapra.
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