Miserend
Adventben
roráte
szentmisékkel
készülünk
az
Úr
eljövetelének
ünnepére. Az adventi időben a
hétköznap esti szentmisék mindkét
templomban elmaradnak.
December
8-án
ünnepeljük
a
Szeplőtelen Fogantatás ünnepét. Hétfőn
este 18 órakor az ünnep előesti
szentmiséjét tartjuk a klotildligeti
templomban. Az ünnep délutánján
pedig 5 órai kezdettel a Rózsafüzér
társulat találkozója lesz a Szent Péter
Kollégium kápolnájában.
December 10-én 18 órakor református
és evangélikus testvéreinkkel együtt
ökumenikus adventi népzsolozsmát
imádkozunk a klotildligeti templomban.
Kérjük testvéreinket, akik még nem
rendezték ez évi egyházadójukat,
fizessék be a sekrestyében.
Kérjük testvéreinket, újítsák meg a
következő évre Újember, Keresztény
élet és Adoremus rendelésüket is.
Plébániánk képes családi naptára
elkészült, és 2000 Ft-os árban kapható.
A
képek
közösségünk
életéről
készültek, a naptár tartalmazza az előre
látható plébániai programokat, ezért
szívből ajánljuk minden család részére
legalább egy naptár megvételét.

december 6. Advent 2. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Bar 5,1-9;
Fil 1,4-6.8-11;
Lk 3,1-6
december 7. hétfő
6 óra
december 8. kedd
6:30
december 9. szerda
6 óra
december 10. csütörtök
6 óra
december 12. szombat
18 óra
december 13. Advent 3. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Szof 3,14-18a;
Fil 4,4-7;
Lk 3,10-18
Pilisjászfalu:
december 11. péntek
december 13. vasárnap

6 óra
17 óra

Piliscsaba:
december 6. vasárnap
ünnepi szentmise
december 8. kedd
december 11. péntek
december 12. szombat
december 13. vasárnap
ünnepi szentmise

11 óra
6 óra
6 óra
17 óra
11 óra
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Ádvent egy életért
Idén különös ádventünk van. Október
25-én éjszaka kezdődött és nem tudjuk
meddig tart. De várunk. Bízó hittel
várjuk, hogy megjöjjön az Úr.
Azon a végzetes éjszakán egy most
érettségizett diákunkat súlyos baleset
érte. Azóta kómában fekszik. A baleset
után azt mondták szüleinek, hogy csak
a csodában bízhatnak. Már másnap este
összegyűltek a volt osztálytársak, barátok, hogy gyógyulásáért imádkozzanak.
November elején az iskolában tartottunk egy taizéi imaórát. Nagyon sokan
voltunk. Diákok, kicsik és nagyok,
tanárok, szülők, barátok. Csendben
sorjáztak az énekek, az elmélkedések.
A mécsesek kicsiny lángja bizakodó
fénnyel töltötte be az aulát megvilágítva a középen elhelyezett taizéi
keresztet. Mindenki érzi, valaminek
történnie kell. Jelen van az Úr. Ennyi
ember imája biztos meghallgatásra talál.
Várunk
és
fohászkodunk.
Egy
társunkért. Aki közöttünk nőtt föl.

Közöttünk lett az izgága kiskamaszból
sármos fiatalemberré. Orvos szeretett
volna lenni. Elsőre nem vették fel,
betegápoló lett és készült az újabb
felvételire. Egy egyre ígéretesebb élet.
Mért? Miért pont ő? Mért adta ezt az
Úr? Hogy megtérjen az a fiú, aki a
balesetet okozta? Hogy megmutatkozzék, mennyit ér a hitünk? Hogy
édesanyja Szűz Máriával a végsőkig
elkísérje fiát nem mozdulva a betegágya mellől? Kérdések. De nincs rá
felelet. Hit és kétség, hit és minden
racionálison túli bizalom. Pislákoló
mécses a sötétben.
Adjon erőt nekünk az Úr, hogy kitartsunk, hogy el ne fáradjunk, hogy az új
hétköznapok el ne sodorják elhatározásunkat, és állhatatosan imádkozzunk:
Jöjj el Urunk, látogasd meg társunkat
gyógyító irgalmaddal! Ámen!
dr. Ujházy András
Páduai Szent Antal Iskola
Piliscsaba

Heti imaszándék
Imádkozzunk,
Imádkozzunkhogy
azért,
az hogy
advent
családjainkban
családjainkban
és és
közösségeinkben
közösségeinkben
elsősorban
igazságérzetünk
az ima, a személyes
a kiengesztelődés
figyelem útján
és a kiengesztelődés
találjon megnyugvást!
ideje legyen!
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Templomfelújítás
Talán sokan észrevették, s talán már
sokan meg is szokták, hogy templomunk
homlokzata megújult, s végre egységes,
és ép homlokzati vakolattal rendelkezik.
Régi vágyunk teljesült ezzel, hiszen a
plébánia új épületszárnya mellett igazán
csúnyán nézett ki a régi templomegyüttes omladozó vakolata.

A homlokzati vakolatának felújításán
kívül, elkészült az árkádokhoz vezető
rámpa kiszélesítése és a mellette lévő
hiányzó kőlábazat pótlása is. Meg lettek
szüntetve a belső lépcső feletti tetőbeázások okai, és ki lettek javítva a logó
függőereszek. Ezen kívül az alsó
templomkertben az esővíz csatornák be
lettek kötve egy földalatti hálózatba,
hogy elvezessék a csapadékot a templom
falaitól, és új, kifelé lejtő járda készült a
régi helyett, az urnatemető bejáratától az
íves épületrész végéig, ugyanezen okok-
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ból. A földalatti esővíz elvezető csatorna
még egy szikkasztó rendszert fog kapni a
József Attila utcai telekhatár mellett,
hogy ne folyjon a víz a közterületre. A
kivitelezést közösségünk tagja, Bélik
István nyerte el, aki a jógazda
gondosságával irányította a munkálatokat,
és grátisz lefestette az íves épületrész

faburkolatát is. A munkálatok 4.403.558
Ft-ba kerültek, melyet Egyházközségünk,
az egyházadóból és a perselypénzből
gazdálkodott ki.
A tennivalók ezzel nem szűntek meg. A
képviselő testület az összegyűlő adományokból folyamatosan igyekszik karbantartani a templom épület együttesét, és
tervezi a tetőtérben egy nagyobb közösségi tér kialakítását is.
Laza Zoltán
Építési Bizottság tagja

Készítsétek az Úr útját!
Manapság sokat hallunk útépítésekről.
Főleg a nehézségekről, ami körülveszi.
És milyen jó, ha jó úton haladhatunk a
célunk felé. Hidakkal és alagutakkal
kímélik meg az autóst a hegy- és völgy
menetektől.
Adventi utunkon látjuk a célt, Isten
Országát, ahova szeretnénk eljutni.
Tudom, szeretném tudatosítani, hogy
honnan hova akarok eljutni. És ha tudom
az utat, láthatom a nehézségeket is,
felmérhetem az akadályokat.
Vannak akadályok, amelyek rajtam kívül
állnak, amelyeket nem tudok legyőzni.
Külső körülmények, bennem rejlő

legyőzhetetlen akadályok. Ha valamiről
belátom, hogy legyőzhetetlen, akkor az
fél győzelem, mert nem kezdek el vele
küzdeni, hanem kikerülöm.
Mik lehetnek az akadályok? Bűneim,
gyengeségeim,
türelmetlenségem,
állhatatlanságom.
A mai vasárnap és az előttünk álló hét a
helyzetfelmérés hete lehet. Tudatosítsam
magamban, hogy mik a hegyek és
völgyek, mik az akadályok, amelyek
akadályoznak utamon. Ha tudom, akkor a
jövő vasárnap majd megkérdezhetem én
is a keresztelőtől, hogy mit tegyek.

A Keresztelő nem hirdetett meg
közbeszerzési eljárást. Igaz, ami gigantikus infrastruktúra-beruházásnak tűnik,
lelki tájépítés. Nem kellenek hozzá gépek.
Jézus korában rabszolgák ezrei végeztek
volna hasonló munkákat, ha történetesen
valódi földmunkákról lett volna szó.
Persze a pusztában, ahol a karavánok
haladnak, nincs is értelme effajta munkának. A síkság, a puszta végtelen. Mégse
essünk abba a hibába, hogy lebecsüljük
az előttünk álló feladatot. Szerencsére,
aki meghív, hogy mindent varázsoljunk
egyenessé, simává, az megadja az
eszközöket is hozzá. A lelki életben
hasonló gigantikus átalakítást nem
magunknak kell végeznünk: elég, ha
engedjük történni, elég, ha vágyakozunk
rá. Elég, ha kérjük. Mit is? A lehetetlent:
a megtörténtet meg nem történtté tenni.
Hisz, ami előttünk tornyosul akadály, ami
útját állja a találkozásnak az Eljövendő-

vel, az a Múltunk. Bűneink, kényelmünk,
haragunk, bosszúságaink halmozták fel a
„dombokat”, a „hegyeket,” mint ahogy az
árkokat, melyek elválasztanak, irigység,
büszkeség, dölyf, uralkodási vágy és
kevélység ásta közénk. Nem kell jámbor
templomba járónak lennünk, hogy
elismerjük, gyermekkorunk szelíd lankái – képletesen – idővel egy holdbéli
kráterek szabdalta tájra hasonlítanak. Az
Egyház kínál egy „buldózert”, amely
betemeti az árkokat, beléjük borítja a
szégyen halmait. Ez a „buldózer” a bűnbánat szentsége, népiesen a szentgyónás.
Sokan irigyelnek minket érte, mások nem
tudják elképzelni, hogy ilyenre ember
képes. Ha az ajánlatban nem bízol,
próbáld meg magad eszközeivel. De két
marokkal, vagy a homokozó gyereklapátjával eléggé fáradságos munka lesz.
Talán mégse rossz ez az ajánlat?
Kiss Ulrich SJ

forrás: Virtuális Plébánia

December 13-án az ETALON kiadó árusít templomunk előtt keresztény
kiadványokat, videókat.
3

