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SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS KÁPOLNA
A 2005-ös év az egyházközség életében
emlékezetes marad.
Több éves előkészület után, Dr. Takács Nándor OCD püspök atya engedélyével megkezdett templomfejlesztési munkák európai
uniós pályázat segítségével befejeződtek.
Kauser Tibor tervei alapján új temetkezési
hely lett kialakítva a régi kripták bővítésével.
Ekkor épült az alagsorban a Karitász-helyiség, a ministránsok közösségi tere (a misekuckó is itt van) és a kazánház. A földszinten
egy komplett plébánia, az új sekrestye és
az új kápolna lett kész. Ebben az évben
ünnepélyes keretek között – szabadtéri
szentmisével ünnepelve – áldotta meg az új
plébániát Ft. Spányi Antal székesfehérvári
megyéspüspök atya. Ugyan az nap Püspök
úr megáldotta az új kápolnát és annak
berendezését a Szeplőtelen Fogantatás titulusra. A plébániai ünnepséget megelőzően
2004-ben avatta boldoggá II. János Pál pápa
IV. Károlyt, Magyarország utolsó apostoli
királyát, egyben osztrák császárt. Feltehetnénk a kérdést, hogy miért ez a titulus? Egyszerű a válasz. P.Dr. Jozef Lucyszyn CM volt
vizitátor és klotildligeti plébános hozta Krakkóból a szeplőtelen fogantatás ólomüveg
ablak rajzát, melyből a Bölcsvölgyi Üvegfestő
Műhely készítette el a ma is látható ablakot. Az ablakkészítés finanszírozását Mária
van Linden MSZLT nővér adományozta a
kápolnában elhelyezett térdeplős székekkel
együtt. Itt van elhelyezve az akkor felújított

kitűnő minőségű harmónium, mely Flettner
M. Archangéla anya (Márta néni) adománya a Ligeti templomnak. A kápolna hátsó
falán levő tartóban Piliscsaba és Klotildliget
zászlajai között van elhelyezve a múlt század
elején készített értékes oltári szentségzászló. Az oltár és a tabernákulum a megváltós
nővérek adománya Rómából a most is
használatos ciboriumokkal együtt. A könyvtartó, az oltárgyertyák, az örökmécs, a
szőnyegek, az oltár mögötti ólomüveg-ablak
az akkori testületi elnök adománya. A falon
elhelyezett üvegalapú Boldog Károly király
domborművet Bognár Béla ötvösművész
készítette és adományozta a kápolnának.
Boldog IV. Károly király csontereklyéjét tartalmazó tartó és maga az ereklye
Ft. Dr. Karaffa János, volt plébános tulajdona, de annak állandó őrzési helyéül az
Egyházközséget jelölte meg. Az ereklyetartó
az ereklyével egy páncélüveg szekrényben
van elhelyezve.
A kápolnában folyamatosan jelen van az
oltáriszentség. A hétköznapi szentmiséket
– főleg hideg időben – a jó fűtési lehetőséggel ellátott kápolnában tartja a plébános.
Adjunk hálát az Istennek, hogy már 13 éve
rendelkezik az Egyházközség egy olyan
Isten házával, ahol liturgián vehetünk részt,
megpihenhetünk Jézus közelségében, sőt,
közösségi összejöveteleken együtt imádkozhatunk és dicsérhetjük az Urat.
(A kápolna búcsúja: december 8.)
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HIRDETÉSEK
A cipősdoboz akciónak, és a tartós élelmiszergyűjtésnek most hétvégén van a határideje. Köszönjük mindenki segítségét!
A roráté szentmisék hétfőn és pénteken
Csabán, kedden, szerdán és csütörtökön
Ligeten lesznek 6 órakor, utána agapét tartunk. (A hétköznap esti misék elmaradnak.)
Pénteken 18-23 óra között az Egyházközségi
Nővérenél karácsonyi gyóntatás lesz, ahol
hárman is fognak gyóntatni: László atya,
Ferenc atya, és Szabolcs atya.
Szombaton 19-22 óra között a ligeti sekrestyében is lesz még lehetőség a karácsonyi
gyónás elvégzésére, Szabolcs atya
fog gyóntatni.
Vasárnap a 17 órás szentmise után Pilisjászfalun, a faluval közös adventi koncert lesz,
amit gyertyagyújtás és agapé követ.
Kérem, hogy egy kis süteménnyel
készüljünk az agapéra.
Az elsőáldozási jelentkezési lapokat január
elején osztják majd ki a hitoktatók, illetve
a listákra is ki lesz küldve.
Akik jövőre szeretnének bérmálkozni, azok
számára január 26-án, szombaton, 19 órakor
lesz a csabai plébánián egy megbeszélés.
Erre az alkalomra a leendő bérmaszülőt
is hozni kell.
Elkészült az egyházközségi naptár,
2000 Ft-ért a sekrestyében kapható.
Elkészült a Piliscsabai Kalendárium,
2081 ft-ért a templomainkban kapható.
Aki idén még nem rendezte az egyházi
hozzájárulását, kérjük év végéig tegye meg!

MISEREND
KLOTILDLIGET
december 16. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Szof 3,14-18a
Fil 4,4-7
Lk 3,10-18
december 18. kedd
december 19. szerda
december 20. csütörtök
december 22. szombat
december 23. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Mik 5,1-4a
Zsid 10,5-10
Lk 1,39-45
PILISJÁSZFALU
december 16. vasárnap
december 23. vasárnap
PILISCSABA
december 16. vasárnap
ünnepi mise
december 17. hétfő
december 21. péntek
december 22. szombat
december 23. vasárnap
ünnepi mise

9 óra
11 óra
20 óra

6 óra
6 óra
6 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

17 óra
17 óra

11 óra
6 óra
6 óra
17 óra
11 óra
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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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