
Szívügy

A piliscsabai, a klotildligeti és
a pilisjászfalui római katolikus

egyházközségek hírei

XVI. évf. 22. szám 2020. máj. 31.

KÉPVISELŐTESTÜLET – MEGHOSSZABBÍTVA

Pünkösd alkalmával fogadjátok
szeretettel Fárizs Péternek, a Klotildligeti
Képviselőtestület világi elnökének
beszámolóját!
Kedves Testvérek! Még a januári, majd
az azt követő két testületi ülésen
megfogalmazódott bennünk, hogy
a mandátumunk közeledő lejárta miatt
foglaljuk össze munkacsoportonként, mit
is tettünk az elmúlt öt esztendőben.
Fontos volt ez azért, hogy működésünk
mérlegét megvonjunk, illetve azért is,
hogy a következő testületnek
előkészítetten át tudjuk adni a már nem
befejezhető feladatokat. S az tisztán
látszott, hogy bármennyire is szeretnénk,
lesz, ami félkészen marad az új testületre.
Ehhez képest, ahogy a koronavírus életünk
minden dimenziójába beleszólt, beleszólt
a testületi munkába is. 2020. pünkösdjén
kellett volna az előzetesen megválasz‐
tandó Klotildligeti Képviselőtestületnek
az esküjét letenni. A járványügyi helyzet
miatt azonban Spányi Antal püspök úr úgy
rendelkezett, hogy az egyházmegye
a plébániák képviselőtestületeinek és
tagjainak kinevezését 2021. pünkösdjéig
meghosszabbítja.
Nem is tudtuk talán először felfogni,
hogy mit is jelent ez, de egyet biztosan:
szolgálatunk, felelősségünk egy
esztendővel tovább fog tartani.
Ez lehetőség is, s így – ha már megadatott
– szeretnénk minden megkezdett
ügyünket befejezni és minden olyan
feladatba belefogni, amelyet még
a mandátumunk alatt be tudunk fejezni.
Nézzük a legfontosabbakat, amelyek még
előttünk vannak:

● A 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra történő felkészülés,

● az új honlap és a járvány alatt kiforrott
online eszközök felhasználása
közösségünk formálásban és elérésében,

● a testületi, munkacsoporti működés
újragondolása, megújítása,

● az ólomüvegablakok felújításának
folytatása, befejezése,

● a keresztelőkút áthelyezése a templom
bejáratától jobbra,

● a plébániai hátsó lakószobák közösségi
térré történő átépítése,

● a padlás járófelületének kialakítása és ott
raktár kialakítása,

● a kripta és a Szentségimádó kápolna
előtt a helyhez méltó, elcsendesedésre
alkalmas park megterveztetése és
kialakítása,

● további urnás temetkezési helyek terv
szerinti megépítése,

● a plébánia faszerkezeteinek alapos
felületi kezelése,

● a játszótér fából készült elemeinek
megújítása és felületi kezelése,

● a plébániaépület játszótér felőli végének
méltó befejezéséhez terv elkészítése.

Valószínűleg még folytathatnám, de ez
sem kevés. Törekvésünk minden esetre
az lesz, hogy annyit vállaljunk, amennyit
egyházközségünk anyagi forrásai és
a közösség tagjainak személyes részvétele
lehetővé tesz.
Köszönjük eddigi támogató
segítségeteket, gondolataitokat és hálásan
fogadjuk azokat az elkövetkező „ráadás”
évben is!
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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, ADMINISZTRÁCIÓ

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

SZENTMISÉK RENDJE
a klotildligeti szentmiséket online is közvetítjük

HÉTFŐ 18 óra Piliscsaba
KEDD 18 óra Klotildliget
CSÜTÖRTÖK 18 óra Klotildliget
PÉNTEK 18 óra Piliscsaba
SZOMBAT 18 óra Piliscsaba
VASÁRNAP 9 óra Klotildliget

11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu
20 óra Klotildliget

IGENAPTÁR – PÜNKÖSD
ApCsel 2,1-11
Zsolt 103
1Kor 12,3b-7.12-13
Jn 20,19-23 MÁJ.31

Imaszándékunk:

A SZENTLÉLEK
BEFOGADÁSÁÉRT

Visszaállunk amegszokott
miserendre. A szombati előesti
szentmisét – nyári időszakban –
a piliscsabai templomban tartjuk.
Ha Ligetről az előesti szentmisére való
eljutás valakinek gondot jelentene,
jelezze, és megoldjuk.

A vasárnapi szentmisék kezdete előtt
fél órával gyónási lehetőség.

A klotildligeti templomban tartandó
szentmiséket közvetítjük még egy
ideig azok számára, akik saját
döntésük alapján nem vesznek részt
a szentmiséken.

A csabai és a ligeti templomot reggel
7‐től nyitva tartjuk sötétedésig.

A szentségimádás egyelőre a ligeti
templomban lesz.

Csütörtökön lesz Trianon 100.
évfordulója, csatlakozva az országos
kezedeményezéshez, 16:30-kor
harangozni fogunk, imádkozzunk
hazánkért, népünkért.

A piliscsabai piactéren felállításra
kerülő új Nemzeti Összetartozás
Emlékművön is megkondul a harang
csütörtökön 16:30-kor. Az emlékmű‐
együttes június 4-én állni fog,
az ünnepélyes avatására azonban
a járványhelyzet miatt várhatóan
szeptemberben kerül sor.

Csütörtökön elsőcsürtörök lévén,
20:30-tól Jászfalun, a kápolnában
szentségimádást tartunk.
Pénteken, elsőpéntek lévén, 19 órától
22 óráig Klotildigeten, a sekrestyében
gyónási lehetőség lesz.

A héten elindult Piliscsaba, Klotildliget
és Jászfalu egyházközségeinek közös
honlapja. Az új domain, amin a honlap
elérhető: piliscsaba-katolikus.hu. A régi
domainről is elérhető az új honlap, de
két hónapmúlva azt megszüntetjük.
Az új honlapon a plébániai
hirdetéseken és a közösségek
bemutatkozásain túl megtalálhatjátok
a Szívügy újság tartalmát is.
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