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VÍZKERESZT, JÉZUS KRISZTUS MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPE
Alexandriai Szent Kelemen számolt be arról,
hogy január 6-án már a gnosztikus
Bazilidesz (II. század) követői
megünnepelték Jézus keresztségét, mert
azt vallották, hogy az ember Jézus a
keresztségkor vált Isten Fiává. E napot az
egyiptomiak a Nílus vize ünnepeként
ismerték, mely szerint e napon merítettek a
Nílus vizéből és megszentelték azt. A
III. század során az egyházatyák tisztázni
akarták az ünnep hittani tartalmát.

A IV. század elejétől kezdődően lett ez a nap
liturgikus ünneppé és ennek szokása
gyorsan elterjedt előbb keleten, majd
nyugaton. A keresztények körében 312–325
között kezdett terjedni mint Krisztus
születésének, keresztségének, a kánai
menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti
bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az
ünnep elsődleges témája Keleten Urunk
keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés)
és Nyugaton a Háromkirályok látogatása
lett. A római egyház szertartásai szerint ezen
a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz
megszentelésének, azaz
megkeresztelésének szertartásából ered a
magyar vízkereszt elnevezés is.

Az ünnep görög neve – epifánia, megjelenés
– utal arra, hogy Isten megjelenik
dicsőségében. Vízkereszt ünnepe
emlékeztet arra, hogy Jézus Krisztusban
Isten megjelent, eljött közénk és elhozta
nekünk az üdvösséget. Vízkeresztkor Jézus
három megjelenésére emlékezünk:

A keleti egyházakban sokáig egyet jelentett
a születés és az epifánia ünnepe. Jézus
születése által Isten megjelent a világban. A
napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is
eljutott a Megváltó születésének örömhíre.

Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán
folyónál a mennyei Atya szózata
kinyilatkoztatta a szeretett Fiút és a
Szentlélek galamb képében alászállt
Krisztusra. A teljes Szentháromság
kinyilatkoztatta önmagát az emberiség
előtt. Ezzel új tartalmat is adott a víz általi
keresztség tisztulásának, hogy a Messiás
Szentlélekkel fog megkeresztelni.

Jézus első csodájával a kánai menyegzőn
kinyilvánította isteni erejét: „Kinyilatkoztatta
dicsőségét, s tanítványai hittek benne”
(Jn 2,11). Ebben a csodában Isten
megmutatja dicsőségét, hogy az embernek
segíteni akar, meg akarja megmenteni és
végül meg akarja váltani. Az ember válasza a
hit, az Istenbe vetett bizalom.

Vízkeresztkor kezdődik meg a
házszentelések időszaka. A házszentelés
szertartása során a pap az újonnan
megáldott szenteltvízzel meghinti a
lakásokat, házakat; valamint megáldja a
benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a
házszentelés után az ajtóra fölírják az
évszámot és a népi értelmezés szerint a
Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért,
Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 17.
Más értelmezés szerint a három betű a latin
áldásformula kezdőbetűi: Christus
Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg
e házat”).

Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten
minden emberhez eljött. A megváltó Jézus
születésével Isten vállalja az emberi életet és
később a szenvedést is, hogy ezzel elhozza
minden ember számára az üdvösséget, az
örök élet reményét. A parancsolt ünnepen
nyissuk meg szívünket a megjelenő
Istennek, aki megmutatja magát nekünk. Az
új esztendő minden napját kísérje Isten
segítsége és áldása!

Forrás: MKPK Sajtószolgálat (katolikus.hu)



ÖSSZESEN
BEVÉTELEK (kerekítve, karácsonyig):

26,7 millió forint
(tavalyról áthoztunk 11 millió forintot)

KIADÁSOK (kerekítve, karácsonyig):
25,6 millió forint

PILISCSABA
BEVÉTELEK (kerekítve, karácsonyig)

egyházadó: 1,8 millió forint
perselybevétel: 3,6 millió forint
Liget hozzájárulása: 1,9 millió forint
(bér + fenntartási költségek a 4.
negyedév nélkül)
adományok: 1 millió forint

Összesen: 8,3 millió forint

KIADÁSOK (kerekítve, karácsonyig)
bérek: 3,5 millió forint
fenntartási költségek: 2,4 millió forint

Összesen: 5,9 millió forint

– Tavalyról áthoztunk 2,5 millió forintot.
– A bevételeink tavalyhoz képest a
perselybevételeknek köszönhetően
1 millió forinttal nőttek.
– Nyertünk 6,8 millió forintot a plébánia
felújítására, a plébániát felújítottuk,
ami 15,6 millió forintba került, a hiányzó
összeget önerőből és egyházmegyei
kölcsönből oldottuk meg, még 2 millió
forintnyi kölcsönnel tartozunk az
egyházmegyének.
– Elkészült és a Püspökség által
kifizetésre került a templom
felújításához szükséges összes felmérés
és terv közel 4 millió forint értékben.
– Idén elkezdtük a hangosítás
korszerűsítését, amit jövőre folytatunk.
– Nyertünk 50 + 50 millió forintot az
államtól a német nemzetiségi
önkormányzaton keresztül a templom
felújítására, a közbeszereztetést
elindítjuk, és plusz támogatásszerzés
esetén a csabai templomot kívülről
felújítjuk.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ – 2019.

LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ – 2019.

Piliscsaba Klotildliget Pilisjászfalu Összesen

keresztelő 22 30 5 57

elsőáldozó 7 36 8 51

bérmálkozó 25

esküvő 2 7 9

temetés 23 6 2* 31

* Piliscsabán temetve

– Temetésből jelentősen kevesebb volt (21-el), a többi szám nagyjából ugyanaz mint
tavaly.
– Köszönet mindenkinek, aki él a szentségekkel, és aki a szentségekhez vezet
másokat.



KLOTILDLIGET
(PILISJÁSZFALUVAL EGYÜTT)
BEVÉTELEK (kerekítve, karácsonyig)

egyházadó: 5,7 millió forint
perselybevétel: 6,5 millió forint
adományok: 2,3 millió forint
sírhelyek eladása: 1,3 millió forint
egyéb: 2,9 millió forint

Összesen: 18,7 millió forint

KIADÁSOK (kerekítve, karácsonyig)
beruházások: 8,6 millió forint
fenntartási kiadások: 2,9 millió forint
rendezvényeink: 0,7 millió forint
csabai plébániával közös költségek: 1,9
millió forint (bér + fenntartási
költségek a 4. negyedév nélkül)
személyi kifizetések: 2,6 millió forint
egyéb: 3 millió forint

Összesen: 19,7 millió forint

– Tavalyról áthoztunk 8,5 millió forintot,
ezért nincs hiány.
– Bevételeink közel 1,5 millió forinttal
nőttek, az egyházadó növekedésének, a
sírhelyek eladásának és
adományaitoknak köszönhetően.
– Idén önerőből rendeztük a templom
előtti teret, a padok párnázását, a
templom szőnyegezését és a hátsó
kápolna kivetítését, az alapítványtól
megkaptuk az orgonát, és elkészült
több kisebb külső és belső munka is.
– Jövőre egybenyitjuk és közösségi
terekké alakítjuk a hátsó kisszobákat,
elől pedig a könyvtárszobát és konyhát,
illetve folytatjuk az ablaküvegek
felújítását.

PILISJÁSZFALU
BEVÉTELEK (kerekítve)

egyházadó: 830 000 forint
perselybevétel: 760 000 forint
adományok: 1 150 000 forint
egyéb: 130 000 forint

Összesen: 2 870 000 forint
KIADÁSOK (kerekítve)

beruházások: 1 850 000 forint
fenntartási kiadások: 220 000 forint
személyi kifizetések: 350 000 forint
egyéb: 230 000 forint

Összesen: 2 650 000 forint
– Tavalyhoz képest itt is növekedtek a
bevételeink (gyűjtés az orgonára –
egymillió forint).
– Idén megvalósult a kápolna (sekrestye
és kápolna előtti tér) kihangosítsa,
megvásárlásra került az orgona (a ti
adományaitoknak köszönhetően), és
több kisebb belső és külső munka is
elkészült.

Összefoglalóan:
– Magyarországon az államtól, az

egyháztól és az egyházmegyétől nem
kapunk sem fizetést, sem támogatást,
csak akkor, ha pályázaton nyerünk, a
magyarországi katolikus egyház
koncepciója szerint a hívek tartják el a
papjaikat, a segítőiket, a plébániákat
és a templomokat.

– Nagyon köszönjük mindenki anyagi
hozzájárulását, ugyanis két rendszeres
anyagi bevételi forrásunk van: az
egyházadó és a perselypénz, ebből
állunk mindent: papi és alkalmazotti
fizetéseket, fenntartási, rendezvényi és
beruházási költségeket.
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HIRDETÉSEK VÁLTOZÁSOK ÉS KÉRÉSEK
Hétfőn, január 6-án Vízkereszt ünnepe lesz,
ami parancsolt ünnep, így a parancsolt
ünnepi miserendet követjük,

– 7:40-kor a Páduai iskolában,
– 11-kor Csabán,
– 17-kor Jászfalun,
– 18-kor Ligeten lesznek a szentmisék.

Csütörtökön 20:30-kor Jászfalun a
kápolnában szentségimádást tartunk.
Pénteken, január 10-én, 20 órakor Taizéi ima
lesz az Egyházközségi Nővérek kápolnájában.
Vízkereszt ünnepe után kezdődnek a
házszentelések, aki szeretné ezt kérni,
személyesen vagy telefonon keressen.
A listákra kiküldtem, a hitoktatóktól pedig
beszerezhető az elsőáldozási jelentkezési
lap, amit kérlek január 31-ig juttassatok vissza
a hitoktatókhoz.
Februárban lesznek a jegyesoktatások, aki
idén szeretne házasságot kötni Piliscsabán,
kérem, január közepéig keressen meg.
A ligeti sekrestyében kapható az
egyházközségi naptár, a piliscsabai
kalendárium, a ligeti templom bejáratánál
pedig a ligeti templom bemutatása és
története.

– A korábban bevezetett dolgokkal továbbra
is lehet élni, mint elsőpénteki gyónási
lehetőség, szentségi kápolna, vagy másokat
meghívni a tavasszal újból induló alpha
kurzusra.
– Egy új világi lelkipásztori kisegítőnk lesz
Ligeten, aki a képzést most kezdi: Almássy
András.
– Az Eucharisztikus Világkongresszusra
készülve január 1-től a Kongresszusig a
vasárnapi misékben a prédikációk elején a
szentmisét és a szentmise egyes részeit
veszem majd sorra és magyarázom.
– A szentmisében a Hiszekegyet és a
Miatyánkot törekedjünk együtt elkezdeni.
– Próbáljunk meg ne késni a misékről,
inkább érkezzünk korábban!
– Ha a gyermekünk elkezd hangoskodni, és
nincs remény arra, hogy abbahagyja, akkor
lehetőség van arra, hogy:

– Piliscsabán az előtér
keresztelőkápolnájában kialakított
gyereksarokba menjünk vele,

– Klotildligeten a hátsó kápolnában
kövessük vele a szentmisét a kivetítőn,

– Pilisjászfalun pedig a sekrestyében, ahol
szintén követhető a szentmise,
ugyanakkor a templomhajóban maradó
hívek jobban tudnak figyelni a
szentmisére.

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

AKTUÁLIS MISEREND
HÉTFŐ 7:40 Páduai iskola

11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu
18 óra Klotildliget

KEDD 18 óra Piliscsaba

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

IGENAPTÁR – KARÁCSONY II. VASÁRNAPJA
Sir 24,1-4.12-16
Zsolt 147
Ef 1,3-6.15-18
Jn 1,1-18 JAN.5 Imaszándékunk:

AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ ÉVÉRT


