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KIFOGTUK AZ ARANYHALAT
Új földrajzi névvel gazdagodott Piliscsaba szeptember 14-én. A már hagyományosnak mondható IV. Plébániai Bálon
ugyanis Szabolcs atya és Farkas András
polgármester ‒ tetőtől talpig horgászfelszerelésben ‒ a Páduai-tó partján
üldögélve dobta ki a horgot, és amíg
kapásra vártak, humoristákat megszégyenítő stílusban szórakoztatták
a közönséget. Végül kifogták a beszélő
aranyhalat (magyar hangja: Szabó
Csaba), aki nagy szerencsénkre meghallgatta a horgászok közös kívánságát:
azt, hogy mindenki érezze jól magát.

a csendesebb teaházban, közben pedig
feleleveníthette az elmúlt év plébániai
eseményeit a kivetített képek láttán.
Ételről és italról a plébánia gondoskodott, a belépő pálinka és a sörcsap
mellett ismét remek borokat kóstolhattunk Bodzay Zsuzsa jóvoltából, a sütiket
a lelkes résztvevők hozták. A mulatságból nem maradhatott ki a tombola
sem, ahol a fődíj ismét a plébánosnál
elköltött vacsora lett.

Étel-ital, jó zene és jó társaság, mi más
kellene még egy fergeteges bálhoz?
Köszönjük mindazoknak, akik ezt leheA Páduai aulája ezután (száraz) tóból
tővé tették: Tóth Klárinak és Orbán Évátáncparketté változott, ahol Berthóty
Marica tánccsoportja színpompás látvá- nak, akik időt és energiát nem kímélve
dolgoztak azon, hogy mi gondtalanul
nyú salsával nyitotta meg a bált, majd
szórakozhassunk. Hálás köszönet mindDJ Szacsa nekilátott, hogy teljesítse,
azoknak, akik a ki- és bepakolásban,
amit aranyhalként ígért. Rajta igazán
díszítésben, takarításban segítettek,
nem múlt a hangulat, jobbnál jobb
kiemelten Bíró Benedeknek, aki mindzenére rophatta, aki táncra vágyott:
ezekből oroszlánrészt vállalt. Akik ott
a retró számokat és napjaink slágereit
voltunk, nagyszerűen éreztük magunkat
egyaránt felvonultató zenei blokkokat
– aki meg nem jött el, legközelebb ne
úgy keverte, hogy leülni sem volt időnk.
hagyja ki semmiképp, mert ilyen aranyhalat nem foghat ki akárki!
Aki inkább a népzenét kedveli, annak
Maczó Villő és zenekara húzta a talpalávalót a kistornateremben, egy másik
IGENAPTÁR - ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
teremben pedig a jazz kedvelőinek
Ám 8,4-7
a Pihenőzóna zenélt. Volt, aki inkább
1Tim 2,1-8
beszélgetni jött: ezt megtehette
Lk 16,1-13
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HIRDETÉSEK
Az új miserend a lap alján megtalálható.
Hétfőn 19 órától Pilisjászfalun a kápolnában kápolnaszéket tartunk.
Szerdán 17:30-kor a ligeti plébánián
újfent indul plébániai hittan. Régieket
és újakat is szerettel várunk! Érdeklőni Tóthné Müller Andreánál lehet
(06/30/431-2221).
Csütörtökön a 18 órás ligeti szentmise
17:30-kor fog kezdődni és ez lesz egyben
a Szent László ovisok Veni Sanctéja is.
Szombatonként tavaszig Ligeten lesz
18 órakor a szentmise. Aki szeretne segítséget kérni vagy adni az előesti szentmisére való eljutással kapcsolatban,
kérem a sekrestyében iratkozzon föl.

A hétvégén megkezdődik a ligeti templom előtti tér rendezése. Kérjük, hogy
az építkezési területre ne menjetek!
A templomba való bejutás biztosítva lesz.
Jövő hétvégén lesz az egyházmegyei
ifjúsági zarándoklat. Részletek az egyházmegye honlapján.
Városunk katolikus iskolája, a Páduai
Szent Antal Iskola anyagi támogatására hívunk meg benneteket, amire
az iskola színvonalának fejlesztésére
miatt van szükség. Az iskolát a Hajnalcsillag Alapítványon keresztül tudjátok támogatni. Az odajáró gyermekeitek után havi 1000 forint támogatásra
kérünk benneteket. A szükséges
információkat az iskola honlapján
találjátok.
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