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ADOMÁNYOK KEZELÉSE A PLÉBÁNIÁN
Kedves Testvérek!
Hálásan köszönjük az elmúlt évek folyamán a plébánia céljaira a hívek részéről
érkezett nagylelkű adományokat!
Az eddigi tapasztalatok alapján szeretnénk az adományozással kapcsolatban
néhány szempontot adni.
Adakozni lehet a plébánia részére
szabad felhasználásra, vagy pedig
egy meghatározott célra. Amennyiben
az adomány egy meghatározott célra
történik, kérjük, hogy az Adományozó
egyeztessen Szabolcs atyával még a
befizetést megelőzően, hogy a felajánlás
célja összhangban legyen a plébánia
terveivel.
Cégtől érkezett, meghatározott célra
fizetett adományról igazolást állít ki
a plébánia, így az adomány a Tao tv.
szerint költségként elszámolható.
Adományozni lehet akár készpénz,

akár átutalás formájában. A templom
bejáratánál található jobb oldali állóperselybe bármikor bedobható kisebb
összegű adomány a templom javára.
Készpénz anonim módon Szabolcs
atyán keresztül is adományozható, így
név nélkül kerül be az összeg a plébánia
pénztárába.
Banki átutalás esetén kérjük a közlemény rovatba beírni: „adomány”, illetve
az előzetesen egyeztetett meghatározott célra történő adakozás esetén
az adott célt is. (Piliscsaba-Klotildliget
Római Katolikus Plébánia, számlaszám:
CIB Bank 11101404-75011277-36000001)
Az Adományozó kilétét természetesen
bizalmasan kezeljük kérésére.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adomány
és az egyházi hozzájárulás (egyházadó)
két különböző dolog, minden esetben
kérjük ezek egyértelmű megkülönböztetését. Egyházadó fizetéssel kapcsolatban igazolást nem állíthatunk ki.
Köszönettel:
Szabolcs atya és a Képviselő Testület
Imaszándékunk:

A NAGYBÖJT MEGÉLÉSÉÉRT

HIRDETÉSEK
Hétfőn 17 órakor Székesfehérváron a
Prohászka templomban Kaszap mise
lesz Kaszap István születésének évfordulója alkalmából.
Szerdán 18 órakor az Egyházközségi
Nővérek kápolnájában tartjuk a Szent
Mónika közösség szentmiséjét melynek
keretében gyermekeitekért imádkozunk.
Csütörtökön 18 órakor az Egyházközségi
Nővérek kápolnájában tartjuk a lelki
adoptálók szentmiséjét.
Szintén csütörtökön 19 órakor a ligeti
templomban zenés áhítat lesz, Haydn:
Krisztus utolsó hét szava a keresztfán
című, vonósnégyesre írt művével.
Pénteken, nagyböjt lévén, 16:30-kor
Csabán, 18 órakor Ligeten és Jászfalun
lesznek a keresztutak.
Vasárnaponként 15 órakor Jászfalun
a hegyen is tartunk keresztutat.
Március 31-én, vasárnap, 19 órakor a ligeti
templomban Sillye Jenőék zenés feldolgozásban előadják a keresztutat, utána
a 20 órai szentmisén is ők fognak zenélni.
Április 6-án, szombaton, 9 órától
Klotildligeten és Pilisjászfalun is tavaszi
kertrendezési és takarítási napot tartunk. Ebéddel készülünk, étkészletet
hozzatok.
IGENAPTÁR - NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
Józs 5,9a.10-12
2Kor 5,17-21
Lk 15,1-3.11-32

MÁRC.31

AKTUÁLIS MISEREND
HÉTFŐ
8 óra

Páduai Szent Antal Iskola

KEDD
20 óra

Iosephinum

SZERDA
CSÜTÖRTÖK
18 óra
Klotildliget
PÉNTEK
17 óra
Piliscsaba
SZOMBAT
17 óra
Piliscsaba
18 óra
Klotildliget
VASÁRNAP
8 óra
Piliscsaba
9 óra
Klotildliget
11 óra
Klotildliget
11 óra
Piliscsaba
17 óra
Pilisjászfalu
20 óra
Klotildliget
HÉTFŐ-SZOMBAT
18 óra
Egyházközségi Nővérek

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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