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2019. október 19-én ünnepelte a Piliscsabai
Református Közösség templomunk
80 éves fennállását. Ez alkalomból a
hívek, Lukács László vezetésével kétnapos
rendezvénysorozattal készültek az egye-
tem Stephaneum épületében.
A 90. zsoltár szerint: „Életünk ideje hetven
esztendő, vagy ha több, nyolcvan eszten-
dő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság.”
Sokszor tűnhet úgy, hogy semmi haszon
nincs abban, amiben fáradozunk. Kicsit
így voltunk ezzel a készülődéssel mi is.
Hányan fognak eljönni? Kit érdekel egy
ilyen esemény a mai rohanó világban?
Tudunk-e megállni, elcsöndesedni, hálát
adni, ünnepelni? Végül elengedtük ké-
telyeinket, bíztunk az isteni gondviselés-
ben, és abban, hogy talán mégis örömet
szerezhetünk magunk és mások számára.
Az ünnepséget Farkas András polgár-
mester és Szép Mónika lelkész asszony
nyitotta meg, majd egy ökumenikus
beszélgetés vette kezdetét városunk jö-
vőjéről a piliscsabai lelki vezetőkkel, vala-
mint a polgármester úrral. Szép Mónika
református, Kézdy Péter evangélikus lel-
készek és Szilágyi Szabolcs katolikus plé-
bános úgy álltak fel a kerekasztal mellől,
hogy az együtt gondolkodást folytatni kell,
és a közös feladatokra vissza kell térni.
Közben gyülekezetünk bibliai csoportjai
kézműves foglalkozásokkal készültek a
gyermekek számára.
Délután több helyszínen folytak az érdekes
és színvonalas műsorok. Csengő zsoltárokat
énekelhettünk és meghallgathattuk

Kárász Eszter lánc mesezenekarát. Volt
Buboréktündér és Tűzzsonglőr, akiket
elragadtatott mosollyal és tapssal jutal-
maztak a lelkes gyermekek.
A felnőttek eközben a Pathália miniszínpad
előadásán nevethettek, majd belemerül-
hettek a Cantore Eclesiaie fúvósegyüttes
és Mészáros János Elek műsorába.
Az este során vendégünk volt Dobos Attila,
és a Sopron Gospel. Csodálatos koncertet
adott a tönnnyire református édesapákból
álló Pihenőzóna együttes és Vámos Viktória.
Akik csendre vágytak, végigjárhatták a
Boldogmondásokra épülő imaösvényt.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Piliscsabai
Kézművesek is színesítették a rendezvényt.
Egy születésnap nem igazi torta nélkül:
nekünk három is jutott, Huszthy Margit
katolikus tesvérünk jóvoltából.
Másnap igen nagy érdeklődés mellett
nyílt meg gyülekezetünk művészeinek
kiállítása az Uradalmi házban.
Az esemény ünnepi istentisztelettel zárult.
És hogy mit érzett e sorok írója? Elsősorban
hálát, hogy ehhez a nyitott, befogadó és
elfogadó közösséghez tartozhat. Örömet,
amiért sokan eljöttek és velünk ünnepel-
tek, kortól, nemtől, vallási hovatartozástól
függetlenül. Boldogságot, hogy sok társával
együtt szolgálhatott, hisz „nemmagunkért
születtünk, hanem, hogy jót tegyünk
ebben az életben örvendező szívvvel.”
Köszönet minden szervezőnek és
résztvevőnek! Soli Deo Gloria, egyedül
Istené a dicsőség!

80 ÉVES LETT A REFORMÁTUS TEMPLOM
Egy református testvérünk beszámolója az október 19-20-ai ünnepségről
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HIRDETÉSEK

Most hétvégén tartjuk a ligeti plébánia
misekuckós termében az Erzsébet napi
vásárt. A vásár bevételét az idősek és
rászorulók karácsonyi ajándékozására
fordítjuk.

Hétfőn 14-16 óra közöttMisztrál koncert
lesz a ligeti templomban.

Szerdán nyílt nap lesz a Páduaiban.
Részletek az iskola honlapján.

Csütörtökön, 21-e lévén, 20 és 24 óra között
az Egyházközségi Nővérek kápolnájában
szentségimádás lesz hivatásokért.

Szombaton 17 órakor a ligeti templomban
szentségimádás lesz, mellyel országos és
világszinten is bekapcsolódunk az

Eucharisztikus Világkongresszusra való
közös készületbe.

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a
Karitász részére.

November 30-án, szombaton, délelőtt a
Iosephinumban adventi lelkigyakorlat
lesz, amit Száraz László atya fog tartani,
jelentkezni Náray-Szabó Mártonnál lehet.

Péntektől december 1-ig 12 és 16 óra
között, a csabai templomban rendezik
meg az Országos Virágkötő Egyesület
adventi korszorú kiállítását. A kiállítás
ingyenesen megtekinthető.

Aki idén még nem rendezte az egyházi
hozzájárulását, kérjük év végéig tegye meg!

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 18 óra Piliscsaba

SZOMBAT 18 óra Klotildliget

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

AKTUÁLIS MISEREND

Imaszándékunk:
A KÖZÖSSÉGÜNKÉRT

IGENAPTÁR - ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
2Mal 3,19-20a
2Tessz 3,7-12
Lk 21,5-19


