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PLÉBÁNIAI KERTRENDEZÉS ÉS TAKARÍTÁS
Nagy nap volt a múlt szombati a
plébánia életében. A jókedvű egyházközség rengeteg dolgot a helyére tett,
megtisztított, átrendezett, megjavított,
kicserélt, vagy éppen megfőzött. A nap
reggel 9-kor indult, kicsit borúsan, de
eső nélkül. Mindenki várakozással és
tettre készen nézett a nap elébe.
A plébánia számos részén zajlottak
munkálatok, a kriptától kezdve a
sekrestyén keresztül a tetőig és a kinti
játszótérig. A kriptában nagy szelektálás történt, melynek egyik legaktívabb
lomtalanítója maga Szabi atya volt.
A sekrestye ideiglenesen átköltözött
a kápolnába, hogy majd újrafestett,
ragyogó falak közé költözhessen vis�sza a nap végére. A konyha kéttálcás
mosogatóval újult meg, a baba-mama
szobában pedig immár ép játékokkal
játszhatnak majd csemetéink. A plébániaépület melletti park levélgereblyézéssel szépült, valamint a kerítés
meghegesztésére is sor került. A harapnivalóról fáradhatatlan csapat gondoskodott, a finom halászlé és a gulyásleves, na meg a pálinka és forralt bor,
remek munícióként szolgáltak a dolgos
egyházközség számára egész nap.
Következzen néhány személyes élménybeszámoló. Egy feleség jól szórakozott férjén, míg ő egy apukát lábánál
fogva eresztett le a parkoló melletti

csatornába. Mások a közösség erejének örültek, illetve a találkozásoknak
és beszélgetéseknek, melyek végigkísértek minden teendőt. Lehetőség
nyílt, hogy egymást közelebbről és más
tevékenységeken keresztül ismerjük
meg, amellett, hogy plébániánk is épülszépül. Gazdagodik a lélek, és gyarapodik az épületegyüttes. Mások csodálták, milyen elkötelezettséggel vesz
részt mindenki a munkálatokban, ki-ki
szakmája, szaktudása legjavával segítve
előre a feladatokat.
Végül a következő, tavaszi kertrendezésre és takarításra készülve egy-két
személyes üzenet a munkálkodóktól:
„Minden munka épít, ha együtt
csináljuk. Lélekben is!”
„Szeretem a közösségünket.
Továbbra is együtt húzzunk bele!”
„Jó, hogy sokan vagyunk.”
„Gyertek, ne csak ebédre!”
„Tavaszra is marad levél, készüljetek!”
„Nincs ilyen sok jó ember az országban.”
„Hála és köszönet ezért a szép napért!”
„Tartsuk meg a közös munka örömét,
az összefogás lelkületét!”
„Gyertek, gyertek, mert együtt lenni jó
és érték, és szépül is a plébánia!”
„Csak így tovább! Legyen több ilyen
alkalom együtt!
Szerző: Németh Ilona

HIRDETÉSEK
Csütörökön 20:30-kor Pilisjászfalun a
kápolnában szentségimádás lesz.

MISEREND
KLOTILDLIGET

november 04. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
Szombaton 16:30-tól imaóra, 17 órakor
egyetemi mise
pedig ünnepi, püspöki szentmise lesz
MTörv 6,2-6
Székesfehérváron a Prohászka tempZsid 7,23-28
lomban a magyar szent család ereklyéinek jelenlétében. A szentmise keretében Mk 12,28b-34
megáldják a családokat. Amelyik család november 08. csütörtök
szeretne ezen résztvenni, kérem jelezze november 10. szombat
november 11. vasárnap
Szabolcs atyának.
ünnepi mise
családok miséje
November 18-án, vasárnap a Karitász
egyetemi mise
csoport idén is megtartja a szokásos
1Kir 17,10-16
Erzsébet napi vásárt.
Zsid 9,24-28
Kérjük a kedves Testvéreket, járuljanak
Mk 12,38-44
hozzá a vásárhoz olyan háztartási vagy
ajándéktárgyakkal, amelyek még jó
állapotban vannak, de a családnak már PILISJÁSZFALU
nincs szüksége rájuk.
november 04. vasárnap
A Karitász a vásár bevételét az idősek és november 11. vasárnap
rászorulók karácsonyi ajándékozására
PILISCSABA
fordítja.
november 04. vasárnap
ünnepi mise
november 09. péntek
november 10. szombat
november 11. vasárnap
ünnepi mise

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

17 óra
17 óra

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra
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Imaszándékunk:

HALOTTAINKÉRT

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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