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OKTÓBERI TESTÜLETI ÜLÉS
A testület alapvetően a munkacsoportjai által kijelölt, és a testület
által jóváhagyott feladatok alapján
működik. Az október 8-i ülésen ezek
a munkacsoportok számoltak be
az elmúlt hónap történéseiről, illetve
a karácsonyig tervezett teendőkről.
A Jászfalui Munkacsoport elmondta,
a faluval közösen megálmodott templomkerti közösségi tér tárgyában igen
gyümölcsöző együttműködés alakult ki,
illetve szó esett az őszi kerttakarításról
is, mely a klotildligetivel egyidőben lesz.
A Közösségi és a Család Munkacsoport
tájékoztatott az október 27-i kert- és
plébániatakarítási nap előkészületeiről.
Felmerült a cipősdoboz karácsonyi akció
folytatása, erről még egyeztetést folytatunk. Ez évben terveztük, de végül a
szervezési idő szűkössége miatt jövő év
március 30-ra halasztottuk a Gömörországba tervezett buszos kirándulásunkat.
A Liturgikus Munkacsoport beszámolt
a szentségimádási kápolna működéséről tartott, rendkívül pozitív kicsengésű
fórumbeszélgetésről, illetve a tervezett
adventi programokról.
A Média Munkacsoport megosztotta
a megújult Szívügy újság körüli tapasz-

talatokat. Jó visszhangja lett az újításnak, mely szerint ezentúl lokális tartalmakkal jelenik meg hétről-hétre.
A Szociális Munkacsoport felhívta
a figyelmet, hogy már tervezik az
Erzsébet napi vásárt, illetve kérik majd
az egyházközség segítségét az adventi
ajándékcsomagok előkészítésében.
Az Építési Munkacsoport beszámolt
az ólomüvegablakok cseréjéről, a tervezett négy darab kitűnő minőségben
elkészült és beszerelésre is került.
Ezenkívül szavazásra előkészítették
az új padokra tervezett párnaszínek és
-anyagok alternatíváit, illetve szintén
szavazásra előkészítette a templomhoz
vezető térkő járda alternatívákat.
A Gazdasági Bizottság szerint pénzügyi helyzetünk abszolút stabil, nem
költöttünk mindent el, amit terveztünk, de voltak olyan tételek a padcsere kapcsán, melyekre viszont nem
számítottunk. A megtakarításokat
átvisszük a jövő esztendőre, hiszen
rengeteg tervünk van, de a források
szűkösek. Megállapodtunk abban is,
hogy megint kérjük egyházközségünk
tagjait, hogy jószívű adakozásukkal
segítsék ez évben is lelki és anyagi
gyarapodásunkat.

Szerző: Fárizs Péter (világi elnök) – pfarizs@gmail.com

HIRDETÉSEK
Ma országos missziós gyűjtés van.
Pénteken este 6-kor a Mónika közösség
miséje lesz az Egyházközségi Nővérek
kápolnájában.
Szombaton, Klotildligeten 9 órától délutánig őszi kert és plébániarendezési
napot tartunk. Ebéddel készülünk.
Ugyanekkor Jászfalun is kert és kápolnarendezési napot tartunk, ebéd ott is lesz.
Gyertek el, és tegyük együtt szebbé
a közösségi tereinket!

MISEREND
KLOTILDLIGET

október 21. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Iz 53,10-11
Zsid 4,14-16
Mk 10,35-45
október 25. csütörtök
október 27. szombat
október 28. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Jer 31,7-9
Zsid 5,1-6
Mk 10,46-52

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

PILISJÁSZFALU
október 21. vasárnap
október 28. vasárnap

17 óra
17 óra

PILISCSABA

A Szívügyet a hátsó padokról lehet elvinni, ebben találhatóak a hirdetések és
mindig valami más lelki tartalom.
Reményeink szerint még idén elkészülnek a padok párnái. Addig, akik fáznak,
hozhatnak magukkal párnát a padokra.
Imaszándékunk:

KÖZÖSSÉGEINKÉRT

október 21. vasárnap
ünnepi mise
október 26. péntek
október 27. szombat
október 28. vasárnap
ünnepi mise

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
fogadóóra:
csütörtök
17:00–17:45
péntek
16:00–16:45
telefonszám:
06 30 611 1296
e-mail: px.sacerdos@gmail.com
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