Missziós Társaság

Piliscsabai Plébánia-község

December 21. hétfő 19.00 óra

December 22. kedd 19.00 óra

Piliscsaba Plébánia
Piliscsaba, Templom tér 12.

Nagyboldogasszony ház
December 20. vasárnap 19.00 óra

Lazarista templom
Piliscsaba, Templom tér 14.

Baba-Mama Klub
December 19. szombat 19.00 óra

Piliscsaba, Kálmán király u. 15.

Pater Pio Közösség
December 18. péntek 20.00 óra

Tóth Kláriék háza
Piliscsaba, Klotild tér 3.

Fényesliget lakóközösség
December 17. csütörtök 19.00 óra

Ferences ház
Piliscsaba, Béla kir. u. 98.

Piliscsaba, Mátyás kir. u. 38.
Egyházközségi Nővérek Társasága
December 16. szerda 19.00 óra

Altnéder Miklósék háza
Piliscsaba, Fényesliget sétány 10.

Ramocsai Paliék háza
Piliscsaba, Kálmán király útja 19.
Családos Közösség
December 15. kedd 19.00 óra

Kolotildligeti Plébániatemplom
Karitász csoport
December 14. hétfő 19.00 óra

Helyszín
Fogadó közösség
Időpont

Klotildliget, 2015. december 14-22. közötti estéken

Szállást keres a Szent Család
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XI. évf. 41. szám

2015. december 13.

Ferenc pápa imája
az irgalmasság rendkívüli szentévére

U

runk Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok
legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki
téged lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok

leszünk.
Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz
rabságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy
boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta
Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak.
Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak halljuk szavaidat,
melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát
elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által mutatja meg. Add, hogy
az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és megdicsőült
Uráé.
Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva, hogy
igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és
tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten
várja, szereti őt és megbocsát neki.
Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az
irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad
megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a
börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig
adja vissza látásukat.
Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz
és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké.
Ámen.
„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője Plébános: Száraz László
Megjelenik: minden vasárnap
 (30) 748-4427
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
szarazlaszlomor@gmail.com
Internet: www.piliscsabatemplom.hu

e-mail: klotildliget@freemail.hu

Ajánló
Ilyenkor decemberben…
…a teaház finomságainak megkóstolása előtt/közben/után lehetőségünk
van a plébániai könyvtár polcain való
böngészésre. A kölcsönzést „önkiszolgáló módon”, a polcon lévő füzet rovatait értelemszerűen kitöltve végezhetjük. Nagy ünnepünk közeledtével
néhány könyv kiemelt ajánlásával én is
szeretném segíteni az olvasmányra
vágyókat:
Karácsonyi fények – Felvidéki magyar írók karácsonyi novellái és versei.
Javára írható, hogy nem csak cukormázas, idilli történeteket válogattak
bele, hanem akad édes-bús, szomorú is
köztük.
Karácsonyi legendáskönyv – „Sokakban él még a hajnali decemberek titokteljes várakozása, az adventi koszorú
gyertyáinak pislákoló fénye és a szenteste gyermeki vágyakat betöltő varázsa.
Nekik ajánljuk ezt a könyvet.”
Gyökössy Endre: A Karácsony szíve a
szeretet – A kötetben szereplő elmélkedéseket a Bandi bácsi írásaiból
összeállított Kézfogás a magasból című
sorozat karácsonyi témájú köteteiből
válogatták ki a szerkesztők.
Cseri Kálmán: Minek az ünnepe a
Karácsony? – Ez a kis füzet a karácsony igazi jelentéséről szól, és arról,

Az ETALON kiadó jövő vasárnap
árusít templomunk előtt keresztény
kiadványokat, videókat.
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Akiről
megemlékezünk:
Jézus
Krisztusról.
Simon András: Életed üzenet – „A
szimbólumokat kísérő rövid írásokban
benne van a pusztai atyák szinte nyers
tömörsége, a középkori misztikusok
himnusztöredékei, és Istent kereső és
szerető
kortársaink
modernsége.”
(Barsi Balázs ajánlójából)
Fekete István: Vasárnap délután – Ha
Fekete István regényeit, elbeszéléseit
olvassuk, olyan érzés támad bennünk,
mintha ismeretlen, csodálatos világban
járnánk, amelyben még érvényesek a
jóság, a szépség törvényei, amelyben
még érvényesül a jézusi példabeszédekben jelen lévő igazságosság.
Chapman: Gyerekekre hangolva –
Minden gyermek – és felnőtt – alapvetően öt kommunikációs csatorna
egyikén fejezi ki, és fogadja be a szeretetet. Hiába halmozzuk el például gyermekünket ajándékokkal, ha ő arra
vágyik, hogy leüljünk vele játszani.
Csak akkor fogja igazán érezni a szeretetünket, ha felismerjük és beszéljük a
számára legérthetőbb szeretet-nyelvet.
A könyv üzenetének alkalmazásában
szemléletes esetleírások és gyakorlati
útmutatások segítik az olvasót.
Gáspár Csaba
Egyházközségünk naptára családi
naptár formájában kapható 2000 Ft-os
áron. A naptár nem kereskedelmi
termék, hanem a mi naptárunk, mely
közösségünk programjairól tájékoztat, s
melynek önköltségen felüli összegével
közösségi életünket támogathatjuk.

Ma este 5 órai kezdettel adventi koncert lesz a piliscsabai nagytemplomban,
piliscsabai művészek közreműködésével. A plakát a faliújságon megtekinthető, mindenkit szeretettel vár a Városi
Közalapítvány, és a Piliscsaba Plébánia.
December 17-én du. 5 órai kezdettel,
Kaszap István halálának évfordulóján,
Püspök atya ünnepi szentmisét mutat
be a székesfehérvári Prohászka emléktemplomban, melyen együtt imádkozhatunk Kaszap István boldoggá
avatásáért.
December 19-én 15 órakor, plébánosunk vezetésével adventi beszélgetés
lesz versek és novellák kapcsán, felnőttek és idősebb testvéreink számára a
kápolnában.

Miserend
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
december 14. hétfő
6 óra
december 15. kedd
6:30
december 16. szerda
6 óra
december 17. csütörtök
6 óra
december 19. szombat
18 óra
december 20. Advent 4. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Mik 5,1-4;
Zsid 10,5-10;
Lk 1,39-45

December 20-án fél 9-kor a regnumi
ifjúság szentmiséje
kezdődik a
piliscsabai templomban.

Pilisjászfalu:

December 20-án Pilisjászfalun az 5
órai szentmise után zenés adventi áhítatot tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk. A plakát a faliújságon
megtekinthető.

Piliscsaba:

Holnap estétől a „Szállást keres a Szent
Család” imaalkalmaira kerül sor,
különféle helyszíneken. Az első alkalmat hétfőn 19 órakor a Klotildligeti
templomban tartjuk.

december 11. péntek
december 13. vasárnap

december 13. vasárnap
ünnepi szentmise
december 15. kedd
december 18. péntek
december 19. szombat
december 20. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise

6 óra
17 óra

11 óra
6 óra
6 óra
17 óra
8:30
11 óra

Heti imaszándék
Imádkozzunk azokért a gyermekekért,
akiknek szülei távol kerültek a hűség, az egység megélésétől.
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