
Hirtelen eltűnt a toronytető a csabai
templomról. De honnan is indult ez
a történet?
1865-ben már egyszer ki
kellett cserélni a toronysi‐
sakot. Egy archív levélben
találtak egy rajzot, amit
Melly Károly, az akkori
plébános rajzolt
a barokk sisakról. Mert‐
hogy nem ilyen egy‐
szerű, alacsony
gúlasisak volt régen,
hanem cifra hagyma‐
kupola! Egy rajz
maradt az egyetlen
emlékünk róla, még
az öreg csabaiak sem
emlékeznek a másik tetőre. De hát
az eredeti megrongálódott, és hiába
fordult mindenkihez a pap, nem
kapott rá pénzt, hogy visszaállíthassa
az eredeti állapotot. Szerencsére
ekkor a pap ahogy tudta, lerajzolta
a tornyot, így idén már újra láthatjuk,
milyen lehetett régen – merthogy
a régi sisak fog majd visszakerülni
a torony tetejére.
2016-tól kezdve már komolyan ter‐
vezte a testület a torony felújítását,
de csak most márciusra tudott
lefolyni a közbeszerzési eljárás.
Az építtető végül nem csak a plébá‐
nia, hanem a helyi német nemzeti‐
ségi önkormányzat is lett, mert ők
tudták csak lehívni a 150 milliós állami

támogatást a templomfelújításra,
amihez az egyházmegye is hozzájá‐
rult 40 millió forinttal. A tervezést
és a kivitelezést helyi szakemberek
végzik.
A felújítás leglátványosabb művele‐
tére múlt hét pénteken került sor:
ez volt a toronysisak leemelése.
Május 21-én, korán reggel letalpalt
a daru. Mire a tornyot hozzákötötték
a két acélgerendához, amit a sisak alá
betoltak, már kora délután volt, pedig
eddigre már el akartak menni…
De a szerkezet kissé korhadtabb volt,
mint amire számítottak. Emiatt nagy
volt az izgalom. Vajon kibírja-e
az emelést? De nem csak itt lentről,
odafentről is vigyáztak a sisakra, így
az gond nélkül elérkezett.
Elég ritka, hogy ilyen régi toronytetőt
leemeljenek, inkább szétszedni szok‐
ták. A kivitelező döntése volt ez.
A régi sisakot mára már szétszedték,
az újat pedig elkezdték építeni
a német nemzetiségi iskola mellett.
Ezt majd két darabban fogják fel‐
emelni. Várhatóan júliusban fog elké‐
szülni.
Előreláthatólag szeptemberben elké‐
szül a templomtorony homlokzata,
felújított nyílászárókkal. A kőelemeket
restaurálják, vakolatokat kijavítják.
A sisak tetején lévő kereszt is visszake‐
rül újra. A búcsú napján már együtt
adhatunk hálát a csodaszép régi-új
templomtoronyért!
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HIRDETÉSEK
Klotildligeten a karitász a lenti helyiség‐
ből az újonnan kialakított tetőtéri raktár‐
helyiségbe költözik, ennek okán, most
vasárnap, a szentmisék után, karitász‐
vásárt tartunk az árkádok alatt.
Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén,
20:30‐kor Pilisjászfalun a kápolnában
szentségimádást tartunk.
Pénteken, elsőpéntek lévén, 19-től
22 óráig a piliscsabai plébánián gyónási
lehetőség lesz.
Jövő szombaton, Klotildligeten, közös‐
ségek napját tartunk. Reggel 9-kor
közös reggelivel kezdünk, majd a pailis‐
csabai templom történtéről hallgatha‐
tunk előadást, ezt követően közös
ebédre, kötetlen együttlétre, végül
fagyizásra és borkostolásra lesz lehető‐
ség.
Jövő vasárnap Úrnapja lesz, a szentmi‐
sék után úrnapi körmeneteket tartunk.
A CSATA-t, azaz a családos táborunkat
augusztus 11-15 tartjuk, jelentkezni
június 15-ig tudtok.

A piliscsabai teplom felújításának első
üteme elkezdődött, a második ütemre:
az oldalsó és hátsó homlokzatok felújítá‐
sára, még nem áll rendelkezésre az ele‐
gendő összeg, ezért gyűjtést
szervezünk. A gyűjtésre szánt összeget
készpénz befizetésével a piliscsabai plé‐
bánián, vagy átutalással a piliscsabai
plébánia bankszámlájára, tudjátok meg‐
oldani. Az átutaláshoz szükséges infor‐
mációkat a plébánia honlapján
találjátok, utalás esetén minden esetben
tüntessétek föl a közlemény rovatban,
hogy: „templomfelújítás”. Támogatásai‐
tokat előre is köszönjük!

Elkészült a klotildligeti plébánia hátsó
nagy közösségi terme is, így ősztől már
két kisebb és két nagyobb terem áll
majd a közösségeink rendelkezésére.
Nagyon köszönjük sokatok sok munká‐
ját, itt és most kiemelt módon Laza Zol‐
tánét, és Orbánné Szilágyi Éváét!

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
19 óra Klotildliget

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

FOGADÓÓRA

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