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EMBERSÉGBŐL PÉLDA

Tavaly kapta meg református
testvérünk, Tóth Tamásné
a Piliscsaba Közösségének
Szolgálatáért díjat, az ő életét
mutatjuk be pár mondatban.

Tóth Tamásné Rakottyay Ilona
1935. augusztus 19-én született
Rimaszombaton.

Kalocsán járt gimnáziumba.
Agrármérnöki, növényvédő
szakmérnöki diplomát szerzett,
majd elvégezte a biológia- és
kémiatanár szakot.

Dolgozott a jászfalui Állami
Gazdaságban, töki TSz-nél,
Vetőmagtermelő Vállalatnál.

1957-ben kötött házasságot Tóth
Tamás református tiszteletessel,
aki bátyjától, Tóth Józseftől vette
át Klotildligeten a lelkészi munkát.
Csaba és Liget mellett lelki
vezetője lett Jászfalunak és
Tinnyének is.

Amikor a jászfalui iskolában
megindult a felső tagozatos
oktatás, Ilike néni ott kezdett el
biológiát, kémiát, sőt oroszt is
tanítani. Később a klotildligeti
iskolában tanított biológiát,
kémiát. Közben teljes értékű

segítője volt férjének, támogatta
a közösségért végzett lelki és
fizikai munkájában.

Példaértékű volt kettőjük élete,
aminek minden pillanatát Istenért
és minden rászorulóért való
odaadó figyelem és munka
vezérelte.

Példaértékű volt az is, ahogy ők
Zsolnay Béla atyával
megvalósították az ökumenét itt
a faluban, még jóval a II. Vatikáni
Zsinat előtt.

Tóth Tamás tiszteletes úr sok évvel
ezelőtt meghalt. Ilike nyugdíjas
lett, de ugyanazzal az energiával,
ahogy aktív korában dolgozott,
végezte tovább, egyedül a karitatív
munkát. 2008-ban alakult meg
a Református Házi Segítségnyújtó
Szolgálat, melynek önkéntese lett.
Elesetteket, rászorulókat,
betegeket látogatott és látogat
ma is nagy szeretettel. Amíg
egészsége engedte, megcsinálta
a beteg körül a házi munkát is,
beszélgetett, felolvasott,
lelkigondozott és sebeket
kötözött, ha erre volt szükség…
Nyugdíjba vonulása után aktívan
részt vett a református gyülekezet

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ne-feljunk-az-ujtol-veres-andras-ujevi-uzenete
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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.

Az elsőáldozásra a jelentkezési
lapokat a hitoktatók odaadták
a gyerekeknek, és a listákra is
kiküldtem, kérem.

A bérmálkozási fölkészítő első
alkalma január 30-án, szombaton,
19 órakor lesz a klotildligeti
plébánián. Kérjük, hogy erre a talál‐
kozásra 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
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 – URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

Imaszándékunk:

AZ ÚJÉVÉRT

Iz 42,1-4.6-7
Zsolt 28
ApCsel 10,34-38
Mk 1,7-11

FOGADÓÓRA

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

munkájában presbiterként,
könyvelőként és pénztárosként.

Emberségből példát mutatott
mindig szerénységével,
az emberek iránt érzett
szeretetével és alázatával.

12 évig vezette a piliscsabai
kézimunka szakkört.
Összegyűjtötte, közösséggé
formálta az egyedül álló
és társaságra vágyó asszonyokat.
Munkáikból rendszeresen
rendeznek kiállításokat.

Vonzalma a természethez idős
korára is megmaradt. Ritkán látott
madárfajok megfigyelésével segít
a Madártani Intézetnek.

Ilike néni törékeny testét
megerősítő szeretetével Teréz
anya lett itt a mi körünkben.
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