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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ – 2020

ÖSSZESEN
BEVÉTELEK (kerekítve): 38 millió Ft
(tavalyról áthoztunk még 10,8 millió
Ft-ot)
KIADÁSOK (kerekítve): 26,6 millió Ft

PILISCSABA
BEVÉTELEK (kerekítve)
egyházadó: 2,4 millió Ft
perselybevétel: 3,1 millió Ft
liget hozzájárulása: 1,7 millió Ft
(augusztusig bezárólag)
adományok: 1,4 millió Ft
egyházmegyei működési
támogatás: 0,9 millió Ft

Összesen: 9.4 millió Ft

KIADÁSOK (kerekítve)
bérek: 4,1 millió Ft
fenntartási költségek: 2,4 millió Ft
plébánia körüli felújítási
munkálatok: 0,6 millió Ft
egyházmegyei kölcsön
visszafizetése: 0,4 millió Ft

Összesen: 7,5 millió Ft

– Tavalyról áthoztunk 1,4 millió
forintot.
– A bevételeink tavalyhoz képest,
az egyházadó emelkedésének,
és az egyházmegye működési
támogatásának köszönhetően
1 millió forinttal nőttek.

– Az egyházmegyének tartozunk
még 3,5 millió forinttal a plébánia
felújítása után.
– Idén rendbetettük a plébánia
nagy hátsó kertjét: 120 méteren
újraépítve a falat, és 21 gyümölcsfát
elültetve.
– Nyertünk 50 + 50 millió forintot
az államtól a német nemzetiségi
önkormányzaton keresztül, és 22
millió forintot az egyházmegyétől
a templom külső felújítására,
a közbeszereztetési eljárás a vége
félé jár, az eljárás végeztével, és
a még hiányzó 50 millió forint
elnyerése esetén a csabai
templomot kívülről felújítjuk.

KLOTILDLIGET
(PILISJÁSZFALUVAL EGYÜTT)
BEVÉTELEK (kerekítve)
egyházadó: 6,8 millió Ft
perselybevétel: 4,6 millió Ft
adományok: 9,1 millió Ft
sírhelyek eladása: 0,4 millió Ft
pályázatok: 6,1 millió Ft
egyéb: 1,6 millió Ft

Összesen: 28,6 millió Ft

KIADÁSOK (kerekítve)
beruházások: 9,1 millió Ft
fenntartási kiadások: 4,3 millió Ft
rendezvényeink: 0,2 millió Ft



csabai plébániával közös
költségek: 1,7 millió Ft
(augusztusig bezárólag)
személyi kifizetések: 2,8 millió Ft
egyéb: 1 millió Ft

Összesen: 19,1 millió Ft

– Tavalyról áthoztunk 9,4 millió
forintot.
– Bevételeink 10 millió forinttal
nőttek, az egyházadó
növekedésének, nagylelkű
adományaitoknak (gyűjtés
az ablaküvegekre), és a kapott
támogatásoknak köszönhetően.
– Idén önerőből egybenyitottuk elöl
a könyvtárszobát és a konyhát,
a hátsó kisszobákat pedig
nagyrészt saját forrásból, kisebb
részben pályázati pénzből
közösségi térré alakítottuk
(Alapítvány 1,5 mFt). Folytattuk
az ólomüveg ablakok felújítását,
amely az adományaitokból
(5,5 mFt) és pályázatból (5 mFt)
valósul meg. Ez a beruházás
várhatóan januárban fejeződik be.
– Könnyűzenei hangszerpályázton
nyert támogatásból (0,6 mFt)
a gitáros zenekar számára
hangszereket, hangfalat, mikrofont
tudtunk venni.
– Közösségi programjainkra 0,5 mFt
támogatást kaptunk, amit a CsaTa
költségeire, projektor beszerzésére
és a karácsonyi karitász
csomagokra fordítottunk.
– Megújult plébániáink honlapja.

PILISJÁSZFALU

BEVÉTELEK (kerekítve)
egyházadó: 1 140 eFt
perselybevétel: 600 eFt
adományok: 2 200 eFt
egyéb: 130 eFt

Összesen: 4 070 eFt

KIADÁSOK (kerekítve)
beruházások: 330 eFt
fenntartási kiadások: 200 eFt
személyi kifizetések: 360 eFt
egyéb: 130 eFt

Összesen: 1 020 eFt

– Tavalyhoz képest növekedtek
a bevételeink (egyházi hozzájárulás,
adományok).
– Idén megvásárlásra került egy
projektor laptoppal az énekek
kivetítéséhez, valamint egy porszívó.

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.



LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ – 2020

Piliscsaba Klotildliget Pilisjászfalu Összesen

keresztelő 17 33 4 54

elsőáldozó 14 24 1 39

esküvő 3 8 11

temetés 25 14 7* 46

* Piliscsabán temetve
– Elsőáldozóból 10-el kevesebb, temetésből pedig 10-el több volt mint
tavaly.

– Köszönet mindenkinek, aki él a szentségekkel, és aki a szentségekhez
vezet másokat.

– Külön köszönet azoknak, akik ebben az időszakban biztosítják az online
felületeink működését és az élő közvetítéseket, név szerint:
Bódy Istvánnak, Vida Józsefnek, Laza Dominikának és Antal Lászlónak.

Kedves Testvérek!
Köszönöm a szeretettel összeválogatott, gazdag tartós élelmiszer
csomagjaitokat.
Tizenöt rászoruló családot és egyedülálló, kisnyugdíjas, idős embert
tudtunk az élelmiszer csomagokkal támogatni, megörvendeztetni
és így gazdagabbá tenni a karácsonyukat.
Külön köszönöm, hogy kérésemre többen hoztatok konzerveket. Ebből
tartalékoltunk és az újabb gyűjtésig – szükség esetén – ki tudjuk
segíteni a háztartást nem vezető támogatottjainkat.
Tudtunk adni jelentős mennyiségű élelmiszert egy Kálvária utcai
négygyerekes családnak, akik a betegségük miatt már több hete nem
tudtak munkába járni.
Szintén nagy csomaggal segítettünk egy vörösvári nyolcgyerekes
családot, ahol a nyolc gyerek közül négy testileg és mentálisan is
súlyosan sérült.
Köszönöm önzetlen segítségeteket! Egy kiszámíthatóbb, örömökben
gazdag újévet kívánok a Jóisten áldásával mindannyiunknak!
Szeretettel:

Farkas Márta, a helyi Karitász csoport vezetője
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HIRDETÉSEK
Hétköznapokon visszaáll
a szokásos hétköznapi
miserend, azaz hétfő és
pénteken Piliscsabán, kedden
és csütörtökön Klotildligeten
lesznek a szentmisék 18 órakor.

Szerdán Vízkereszt ünnepe lesz,
ami parancsolt ünnep. 11 órakor
a Piliscsabai, 18 órakor
a Klotildligeti templomban
lesznek a szentmisék.

Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén,
19 órakor Pilisjászfalun
a kápolnában szentségimádást
tartunk.

Az elsőáldozásra a jelentkezési
lapokat a héten a hitoktatók

odaadják a gyerekeknek,
és a listákra is kiküldjük, kérem,
hogy január 31-ig juttassátok
kitöltve vissza a hitoktatóknak.

A bérmálkozási fölkészítő első
alkalma január 30-án,
szombaton, 19 órakor lesz
a klotildligeti plébánián. Kérjük,
hogy erre a találkozásra már
a bérmaszülővel gyere el. Ha
a járványügyi rendelkezések
nem teszik lehetővé a személyes
együtlétet, akkor azt máshogyan
fogjuk megoldani.

Akik idén szeretnének
Piliscsabán vagy Pilisjászfalun
házasságot kötni, és még nem
kerestek meg, kérem január 17-ig
ezt tegyék meg. A házassági
fölkészítő februárban indul.

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
SZERDA 11 óra Piliscsaba

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
18:30 Klotildliget

IGENAPTÁR – KARÁCSONY II. VASÁRNAPJA

Imaszándékunk:

AZ ÚJÉVÉRT

Sir 24,1-4.12-16
Zsolt 147
Ef 1,3-6.15-18
Jn 1,1-18

FOGADÓÓRA

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