
2018-ban a Magyarországi Evangéli‐
kus Egyház elhatározta, hogy új
templomot épít Piliscsabán. Volt
már ugyan egy régi, 1991-ben
a németektől kapott barakk-temp‐
lom a Béthel területén, de az már
eredeti helyén is ideiglenesnek
épült, még a hatvanas években. Kri‐
zsán András Ybl-díjas építész,
a Magyar Építőművészek Szövetsé‐
gének elnöke tervezi az új evangéli‐
kus templomot, ami a Szent László
király útja és a Széchenyi utca
kereszteződésénél fog állni.
A három történelmi egyház temp‐
loma így egy-egy utcasaroknyira
kerül egymástól, ami tovább erősít‐
heti az ökumené szellemiségét itt
Piliscsabán.

„Az építész feladata, hogy képes
legyen olyan belső teret kialakítani,
amely felfelé irányítja, felfelé vonzza
az ember lelkét. Ahol megérezzük
azt a teremtő erőt, amely valameny‐
nyiünket világra hozott, azt az erőt,
amely lehetővé teszi, hogy Krisztus
szeretetében tevékenykedve
éljünk.” – vallja az építőművész
a templomépítés kapcsán.

Kézdy Péter, a helyi evangélikus
közösség lelkésze az idei, pünkösdi
alapkőletétel alkalmából a nyitottsá‐

got emelte ki, mint az új épület
egyik legfontosabb tulajdonságát:

„Legyen a sarokra épült új templom
idegeneket hívogató templom.
Ahová az utca felől az átriumon és
az üvegajtón keresztül először be
lehet kukucskálni, félelem nélkül
meg lehet közelíteni, tétován is be
lehet lépni, Krisztus közösségével
a magunk tempójában ismerkedni.”

A templom sarokpontján egy mesz‐
sziről is figyelemfelkeltő kis harang‐
láb emelkedik majd, és egy fedett
pillérsor keríti majd be a belső átriu‐
mos udvart, ami közösségi térként
is működni fog. A belső liturgikus
tér kereszt alakja nem csak egy
klasszikus építészeti megoldás, de
szimbolikájában is szép. Ez a tér
az egyenlőség, az elfogadottság
érzését is erősíti a hívekben. Ahogy
Kézdy Péter fogalmaz:

„Az új templom görögkereszt alakú
formája szembe fogja ültetni egy‐
mással az embereket. Nem lesz elől
és hátul. Az oromzati ablakokon
keresztül és a magas mennyezeti
lámpákból felülről érkező fény
pedig felfelé emeli a tekintetet. Arra,
Akitől érkezik a Lélek mindannyi‐
unkhoz. A megértés egyházat
teremtő Lelke.”
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Szívügy – a piliscsabai és a klotildligeti római katolikus plébániák, és a pilisjászfalui fília értesítője
Felelős kiadó: Szilágyi Szabolcs plébános • Megjelenik: vasárnap • www.piliscsaba-katolikus.hu
Készült a Klotildligeti Jézus Szíve Plébánián, 2081 Piliscsaba, Klotild tér 1.

HIRDETÉSEK
Most vasárnap tartjuk a klotildligeti
templom búcsúnapját.
Most vasárnap van mégmisekuckó,
a jövőhéttől nyári szünetre megyünk.
Jövő vasárnapig vannak még klotildli‐
geti vasárnap esti 7-es szentmisék,
utána nyári szünet következik, majd
augusztus 22-től tartunk újból klotild‐
ligeti vasárnap esti 7-es szentmise.
Az elmúlt évtizedben Piliscsabán
a híveink és a közösségeink száma
jelentősen megnőtt, ezért a klotildli‐
geti plébániából egy közösségi plé‐
bániát hoztunk létre. Eddig is volt
bőséggel fenntartási és üzemeltetési
feladat, de szeptembertől ez még
több lesz. Ezért megfelelő mérlegelést
követően a klotildligeti testülettel arra
jutottunk, hogy a felveszünk teljes
állásba egy munkatársat, aki a fenn‐
tartásért és üzemeltetésért fog felelni.
Személyes mérlegelést követően, és
a klotildligeti testülettel egyeztetve
Paczolay Balázs mellett döntöttünk,
aki el is vállalta ezt a munkát, szolgála‐
tot. Köszönjük ezt Neki, és köszönjük
Nektek, akik rendszeres anyagi

támogatásának köszönhetően meg‐
hozhattuk ezt a döntés. Ez a lépés
nagymértékben hozzá járul ahhoz,
hogy megfelelőbben segítsük elő
Isten országának növekedését, hiszen
ez az egy, amire az Egyház hivatott.
Szeptember elején tartjuk az Eucha‐
risztikus Világkongresszust Buda‐
pesten. Néhány fontos információ,
ami érdemes tudnotok: Aki még nem
regisztrált, tegye meg, a listáinkra
ezzel kapcsolatban elküdtem a tudni‐
valókat. Lehet csoportosan is regiszt‐
rálniott majd együtt is kell mozogni.
Aki már regisztrált, újítsa meg
a jegyeit. Segítsünk azoknak, akik nin‐
csenek annyira otthon az internet vilá‐
gában. A közös plébániai utazást
egyenlőre nem javasolják, ez idővel
majd eldől. Amin javaslom a részvé‐
telt: nyitómise, eucharisztikus körme‐
net, pápai záró mise, és a fiataloknak
a forráspont. Ezen programok ideje
alatt nálunk nem lesznek megtartva
a szentmisék, helyette ezeken tudunk
majd részt venni. A többi, segítő infor‐
mációt a listáinkra elküdtem.

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

https://piliscsaba-katolikus.hu
https://piliscsaba-katolikus.hu/klotildliget-elokep
https://piliscsaba-katolikus.hu/klotildliget-elokep
mailto:px.sacerdos@gmail.com
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