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Szerző: Fárizs Péter (a testület elnöke)

BESZÁMOLÓ A KLOTILDLIGETI TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
Kedves Testvérek!

Október 12-én volt a legutóbbi
egyházközségi testületi ülésünk.
Fontosnak tartom, hogy most, az év
háromnegyedének eltelte után
a legfontosabbakról beszámoljak nektek.

Először, szokásosan az egyházközség
gazdasági helyzetét tekintettük át.
A 2020‐as év tervezésekor számoltunk
azzal, hogy az elővételezett misék már
csak fél évig lesznek Klotildligeten, s azzal
is, hogy vasárnapi 11-es mise Feri atya
halála után nem volt már megtartható.
Mindezeket figyelembe véve – és még egy
kisebb korrekciót a Covid-19 miatt
is megtéve áprilisban – a perselypénzt
és az önkéntes hozzájárulást („egyházadó”)
együttes összegét a 2019-esnél 20%-kal
alacsonyabbra állítottuk be: a 2019-es
13,2 millió forinttal szemben 10,5 millió
forintra.

Egy pár további számmal lehet, talán
untatnom kell egy kicsit benneteket.
Szeptember 30-áig beérkezett 6,8 millió
forintot, ha kilenccel elosztjuk és 12-vel
beszorozzuk, azaz kivetítjük az év végéig
a 9 havi trendet, akkor az elmaradásunk
az éves kitűzött céltól 1,4 millió forint. Bár
alapvetően alacsonyabbra is terveztünk,
ahhoz képest is el vagyunk maradva.

Kérünk ezért Benneteket, hogy az utolsó
negyedévben a lehetséges módokon,
készpénz, utalás és természetbeni
hozzájárulás formájában segítsétek
egyházközségünket.

Természetesen, nem szabad elfelednünk
az ólomüveg ablakok felújítására indított
célgyűjtésünket, amire – jó voltotokból –
5,5 millió forintot gyűjtöttünk. Ezúton

is hálásan köszönünk minden forintot,
amelyet az egyházközségünk
működésére, karbantartására
és fejlesztésére szántok.

Beszéltünk megkezdett beruházásainkról
is. A plébánia könyvtárszobájának
és konyhájának összenyitása után, nyáron
belevágtunk a hátsó plébánosi lakószobák
egybenyitásába. Ezzel egy mozgássérült
fürdőszobát, egy második közösségi
helyiséget és egy melegítőkonyhát tudunk
kialakítani. A kőműves munkák és a
villanyszerelési és vizes munkák
elkészültek, s hamarosan elkészül
az álmennyezet. Decemberig pedig
megtörténik a burkolás, beszerelésre
kerülnek a szaniterek és a bútorzat.

Valószínűleg nektek is feltűnt, hogy
a 2018‐as négy ólomüvegablak felújítás
után – köszönhetően az egyházközségi
célgyűjtésnek és az elnyert állami pályázati
forrásnak – nekivághattunk a maradék,
14 ólomüvegablak felújításába. Az ablakok
szeptember végi kiszerelése és elszállítása
után decemberre várható a kész, felújított
ablakok visszahelyezése. Azt is láthattátok,
hogy a szentély jobb oldalán és keresztelő
kút felett egy hosszanti és két kerek
ólomüveg ablak helye befalazásra került.
Ezek az ablakok nem voltak láthatók
plébániai épület felépítése után, mert
takarásba kerültek. Határozott szándékunk
e három ablak méltó helyre történő
beépítése a későbbiekben.

Beszéltünk még a szerényebb méretű őszi
takarítási napról, amiről hamarosan
szintén informálunk Benneteket. Illetve
arról, hogy milyen terveink valósíthatók
meg a jövő év pünkösdig tartó
mandátumunkig.
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HIRDETÉSEK

KÖZÖSSÉGI TEREK HASZNÁLATA

Szerdán, 21-e lévén, 20 órától éjfélig
az Egyházközségi Nővéreknél
szentségimádás lesz hivatásokért.
Jövő szombaton tartjuk a szokásos
péliföldszentkereszti zarándoklatunkat,
9 órakor indulunk a piliscsabai templomtól
és 13 óra tájban érünk vissza. Jelentkezni
Szabolcs atyánál lehet.

Jövő vasárnap a klotildligeti 9 órai szentmise
keretében röviden megelmlékezünk Boldog
IV Károlyról, akinek az ereklyéjét a hátsó
kápolnában őrizzük.
Novembertől, a szombati 18 órás előesti
szentmisék nem Piliscsabán, hanem
Klotildligeten lesznek májusig, a váltás így
három hét múlva november 7-én lesz.

A klotildligeti plébánia nagy termét és lenti
termét egyre több közösség szeretné igénybe
venni, amit a Covid-19 miatti megkeresések
még inkább növelnek. A megfelelő együttélés
és fenntartható működtetés miatt a testülettel
megfogalmaztunk néhány kérést felétek:
• Örülünk a megkereséseknek, bátran éljetek
a termek adta lehetőséggel, mi is szeretnénk
elősegíteni a közösségek mind jobb működését.
• Az egyes termek foglalásával engem
keressetek, legalább egy héttel a közösségi
alkalom előtt, minden más kérdésben Vadas
János gondnokhoz forduljatok.
• A közösségeink számára, a közösségi
összejövetelekre a termek használata ingyenes,
ugyanis gyakorló és egyházadó fizető
katolikusokról van szó.
• A termeink plusz igénybevételéért (keresztelő,
esküvő, temetés utáni agapék, stb) a helyi

hívektől 5 ezer forint, a nem helyiektől 10 ezer
forint adományt kérünk rezsire és fenntartásra,
amit Arnhold Erzsébet sekrestyésnek fizessetek.
• Ősztől tavaszig fűtjük a plébániát, éjszaka
és délelőtt temperálunk, és délután fűtjük fel
az esti közösségi alkalmakra, kérjük
a termosztátot ne állítsátok át, ha valakinek
délelőtt lenne közössége, jelezze.
• A termeket a járványügyi helyzetre való
tekintettel kérjük saját felelősségre használjátok.
• A termeket kérjük rendben és kitakarítva
hátrahagyni (takarítóeszközök a mosdó mellett).
Decemberre elkészül a másik közösségi nagy
terem, amit karácsonyi ajándékként szeretnénk
majd átadni nektek. Januártól egy új és
egyszerű beléptetési és teremhasználati
rendszer fog majd életbe lépni, addig kérjük
a fentiek betartását és köszönjük
az együttműködéseteket.

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 – ÉVKÖZI XXIX. VASÁRNAP
Iz 45,1.4-6
Zsolt 95 1Tessz 1,1-5b
Mt 22,15-21 Imaszándékunk:
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