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Kedves Testvérek! A hagyományoknak meg-
felelően engedjétek meg, hogy most az ok-
tóberi testületi ülés legfontosabb pontjairól 
számoljak be nektek. Személyi ügyek. Bakos 
Bulcsú, az építési munkacsoport vezetője 
kérte képviselőtestületi tagsági felmentését, 
mivel önkormányzati képviselőnek választot-
ták. Sajnálattal és köszönettel tettünk eleget 
kérésének. Remek társunk volt, nehéz lesz 
pótolni. Új megbízatásához sok erőt kívánunk!  
Plébánosi ügyek. Szabolcs atya értékelte a 
hétköznapi és a szombati misék összevonásá-
nak tapasztalatait. Úgy látjuk, hogy az összevo-
nás sikeres, a két egyházközség tagjai kölcsö-
nösen látogatják a csabai és ligeti miséket. 
Gazdasági bizottság. Ramocsai Pál ismertette 
az egyházközség I-IX. havi pénzügyi helyzetét. 
A szaldó 7,2 millió forint többletet mutat úgy, 
hogy az új padpárnák, szőnyegek és a járda 
már kifizetésre kerültek. Az egyházi hozzájáru-
lás bevétele eddig 2,7 millió forint, ami időará-
nyosan jobb, mint tavaly ilyenkor. A persely-
bevétel szintén jól áll, 5,3 millió forint, ami 500 
ezer forinttal jobb az időarányos értéknél.  
Szociális mcs. Farkas Márti beszámolt a 
rászorulókat érintő nehézségekről. A szociális 
otthonban egyre nehezebb a helyzet, mert 
nem lehet rendszeresen istentiszteleteket 
tartani. Az Új utcában kiemelt figyelemmel 
támogatunk egy rászoruló családot, ahol a 
családfő mozgásképtelen. Jászfalu. Takács 
Tibor beszámolt arról, hogy a jászfalusi kö-
zösség - saját berkein belüli gyűjtés eredmé-

nyeként - egy modern orgonát tudott venni. 
Az avatókoncert és szentelés megtörtént, 
Elischer Balázs orgonaművész nagy sikerű 
koncerten mutatta be az hangszer tudását. 
Közösség és család mcs. Tóth Klári beszá-
molt a plébániai bálról. Az ezévi sokak szerint 
a legjobb hangulatú és legszínvonalasabb 
rendezvény volt. A megjelentek számában 
volt némi visszaesés, ami valószínűleg a korai, 
szeptemberi időpontnak volt betudható. Fel-
merült, hogy történjen egyeztetés az iskola 
új vezetésével a bál megfelelőbb időpontra 
helyezéséről. Szintén téma volt, hogy négy 
rendezvény kapjon kiemelt figyelmet, hirde-
tést és akár nagyobb részvételi elvárást, ezek 
a tavaszi és őszi takarítási nap, a nyitott plé-
bánia és a bál. A megszólításban kérni fogjuk 
a közösségek vezetőinek segítségét, akiket 
meg is szeretnénk keresni ezen ügyekben. 
Liturgikus mcs. A karácsonyi miserendet  
Bindes Feri atya halála miatt át kellett ren-
dezni. E szerint dec. 24-én Ligeten 16 órakor 
lesz greccio és mise, 22 órakor Jászfalun, 
éjfélkor pedig Csabán lesz mise. A roráték 
a megszokott módon lesznek idén is: hétfőn 
és pénteken Csabán, kedden és csütörtökön 
Ligeten. A templom befogadóképességének 
növelése miatt kiépítünk egy zártláncú képi 
közvetítést, így akik nem férnek be a temp-
lomba, a kápolnában felszerelt tv-készüléken 
keresztül is követhetik majd a miséket.  
Média mcs. A honlap megújításának folyta-
tására – Udvarhelyi Zsuzsa által koordinált 
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HIRDETÉSEK

FOGADÓÓRA

csütörtök  17:00–17:45
péntek  17:00–17:45

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS 

telefon     06 30 611 1296 
e-mail px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA IRODISTA  

telefon    06 20 554 9145 
e-mail sylvia.kiraly@gmail.com

HÉTFŐ 18 óra  Piliscsaba

KEDD 18 óra Klotildliget 

CSÜTÖRTÖK 18 óra  Klotildliget

PÉNTEK 11 óra Piliscsaba
  17 óra  Pilisjászfalu
  18 óra  Klotildliget

SZOMBAT 18 óra  Klotildliget

VASÁRNAP  9 óra  Klotildliget   
  11 óra  Piliscsaba
  17 óra  Pilisjászfalu
  20 óra  Klotildliget

AKTUÁLIS MISEREND

Imaszándékunk:  
A HALOTTAINKÉRT

IGENAPTÁR - ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Sir 35,15b-17.20-22a   
2Tim 4,6-8.16-18     
Lk 18,9-14 OKT.27

Hétfőtől péntekig Szabolcs atya Rómában 
van a páduis felsősökkel. A szentmiséket 
Tóth Ferenc atya tartja, a fogadóórákat 
pedig az irodista.

Pénteken Mindenszentek ünnepe van, ami 
parancsolt ünnep. 11 órakor Csabán, 17 órakor 
Jászfalun, 18 órakor Ligeten lesznek a misék.
Ezen a napon tartjuk hagyományosan 
15 órakor a temetőben az ökumenikus 
imádságot a halottainkért, és a 18 órai 
ligeti szentmise után az altemplomban 
a közbenjárást az elhunytjainkért.  
Péntek elsőpéntek is, így a halottakért 
való ima után Ligeten, 19 és 22 óra között 
szentségimádást tartunk a hátsó kápolná-
ban, alatta pedig gyónási lehetőség van 
a könyvtárszobában.

November 4-én, hétfőn 20 órakor Jászfalun 
a kápolnában kápolnaszéket tartunk.

November 9-én, szombaton 9 órától a ligeti 
templomnál plébánia takarítást és kertren-
dezést tartunk. Gyertek el, hogy együtt te-
gyük szebbé templomunkat és környezetét!

kiválasztási folyamat végén – megbízunk egy 
céget, hogy a webes megjelenésük a kor kö-
vetelményeinek megfelelő legyen. Felmerült 
a Szívügy és a Szívügy-Agóra listák taglétszá-
mának a növelése is. Kérjük a kedves híveket, 
bátran szólítsák meg egyházközségi ismerő-
seiket a csatlakozásra. Építési mcs. Bakos  
Bulcsú ismertette, hogy miután Szabolcs 
atya véglegesen a felújított csabai plébániára 
költözött, a ligeti plébánia két papi szobáját 
egybenyitva egy nagyobb közösségi teret 
tudunk kialakítani. A vállalkozók első ajánlatai 
megérkeztek, hamarosan kiértékelésre kerül-
nek. Tervezzük a kriptabejárat és a valamikori 
virágos kereszt körülötti tér intimebbé tételét, 
hogy ott a kriptából, szentségi kápolnából 
kijőve meg lehessen pihenni. Ennek megter-
vezésére pályázatot fogunk kiírni.
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