Ma a ligeti Karitász csoport Erzsébet
napi vásárt tart a 9-es és a 11-es szentmisék után az altemplomban.
November 27-én 18 órakor ádventi
koncertet adnak a Klarissza házban,
ahová minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
Adventben a roráték reggel 6 órakor
kezdődnek, hétfőn és pénteken Csabán,
kedden, szerdán és csütörtökön Ligeten
tartjuk a szentmiséket. A hétköznap esti
szentmisék ebben az időszakban
elmaradnak.
November 28-án 18.30-kor a ligeti
templomban tartjuk Kovács Márton
gyászmiséjét. Imádkozzunk Érte és
Szeretteiért.
December 1-jén, első csütörtök lévén,
a pilisjászfalui kápolnában 21 órától
szentségimádást tartunk.
December 2-án elmarad az elsőpénteki
gyóntatás Csabán, Ligeten pedig az
elsőpénteki szentmise.
18 órakor a pilisjászfalui kápolnában
zenés est és beszélgetés lesz Bolyki
Lászlóval. A belépőként megváltható
téglajegyekkel a kápolnaépítés befejező
munkálatait tudjuk támogatni.
December 4-én a 9-es és a 11-es mise
után az Etalon kiadó karácsonyi vásárt
tart.

Miserend
Klotildliget:
nove mber 27. Advent 1. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 2,1-5
Róm 13,11-14
Mt 24,37-44
nove mber 29. kedd
6 óra
nove mber 30. szerda
6 óra
december 1. csütörtök
6 óra
december 3. szombat
18 óra
december 4. Advent 2. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 2,1-5
Róm 13,11-14
Mt 24,37-44
Pilisjászfalu:
december 4. Advent 2. vasárnapja
17 óra
Piliscsaba:
nove mber 27. Advent 1. vasárnapja
ünnepi szentmise
11 óra
nove mber 28. hétfő
6 óra
december 2. péntek
6 óra
december 3. szombat
17 óra
december 4. Advent 2. vasárnapja
ünnepi szentmise
11 óra

Heti imaszándékunk:
az adventi időszak megéléséért.
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A mai nappal veszi kezdetét az advent, amely a karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárnapon
át tartó idıszaka. Jézus születésének ünnepére az erre az idıszakra jellemzı katolikus
szertartásokkal és szokásokkal készülünk, melynek része a böjt, a bőnbánat és a tettekben
megnyilvánuló jócselekedetek.

Jócselekedetekkel várjuk Jézust

A

z adventi készület hagyománya a 4. századból ered, ekkor
a vízkeresztkor tartott keresztelések előtt háromhetes előkészületi
időt tartottak. A következő században
ez a várakozás átalakult: lelkileg a
keresztények már a karácsonyra, Krisztus megszületésének ünnepére készültek, az ünnepet megelőző hat héten
keresztül. Ebből rövidült le a négy
vasárnapot átívelő adventi időszak.
A hagyományos adventi koszorú –
melyet három lila és egy rózsaszín
gyertya díszít –, a közös karácsonyvárást segíti, melyet nemcsak a
templomban, hanem a családokban és
más közösségekben is elkészítenek. A
gyertyák színe szimbolikus jelentőséggel bír: a lila a bűnbánatra, a rózsaszín
az örömre utal.
A legjellegzetesebb adventi liturgia a
napfelkelte előtt tartott hajnali „angyali
mise”, a roráté – ez a Szűzanyával való

várakozás népi megnyilvánulása.
Az adventi időszakban a templomi
oltárokat nem díszítik virággal, az
orgona csak az énekek kíséretére
szorítkozik, a miséző pap violaszínű
miseruhát ölt.
Az advent egyik kedvelt szokása még a
keresztény családok közös Szent
Család-járása. Ennek során egy kisebb
közösség tagjai vagy több család
gyűlnek össze hétről hétre más otthonban a Szűz Máriát, Szent Józsefet és a
gyermek Jézust ábrázoló kép előtt,
hogy együtt imádkozzanak.
Az adventi előkészület során a böjtölés
és
bűnbánat
mellett
tettekben
megnyilvánuló jócselekedetekkel is
készülünk az ünnepre. Ebben az időszakban még inkább figyelünk a
körülöttünk élő elesettekre. A hétköznapi jótettek mellett a Karitász
szervezetek akcióihoz csatlakozva is
segíthetünk a rászorulókon.
forrás: katolikus.hu
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A napokban két írás felvezetıje ragadta meg figyelmemet. Az egyikben
azt taglalták, hogy az állatkínzás során sérül az állat szabadsághoz való
joga. A másik azt állította, hogy a megfogant magzatnak nincs
személyisége, ezért az abortusz nem nevezhetı gyilkosságnak. Hogy is
van ez? Egy állat több védelmet érdemel, mint a világra születésre fogant
magzat? Ekkor érkezett meg a {Szívügy} listára Olaj Anett levele, amely
igazán aktuális most, amikor a Születésre várunk.

A megszületés védelmében
„Énekeljük, hogy «Isten áldd meg a
magyart». De Szegény, hogy áldja meg,
ha naponta 122 hal meg abortuszban
közülünk?” (Csókay Andrást idéztem)
Sokan gondolják úgy, hogy őket talán
csak távolabbról, vagy egyáltalán nem
érintő problémáról van szó. Mi úgy
gondoljuk, hogy azzal, ha az imádság
mellett beszélünk is róla, sokat segítünk a hallgatásba burkolózó, „pont
rosszkor” várandóssá lett anyáknak. Ha
ez nem egy tabu téma, akkor bátrabban
beszélnek róla a fiatal leányanyák is, és
többen leszünk, akik segíteni tudunk.
Milyen jó lenne, ha a felnövő generáció
fejében már tisztázódna, hogy ha megfogant bennem vagy általam egy
gyermek, akkor én már anya, illetve
apa vagyok! És ezen nem tudunk azzal
változtatni, ha elmegyünk abortuszra,
attól még ugyanúgy szülők maradunk,
csak a gyerekünk meghal.
Az abortusz legalizálása óta eltelt 60 év
alatt nagyjából 6.000.000, azaz hatmillió gyerek végezte a „szülőszobák”
műtőasztalán. Nem gondolhatjuk, hogy
ez nem hagy mély nyomot az anyák, a
családok, a közösségek és a nemzet
lelkében. Tudnunk kell, hogy amíg
tombol az abortusz – itthon napi 122 (!),
Európában napi 4-5 ezer, a világban
napi 120-130 ezer – addig nem lesz
békességünk.
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És idézek egy cikket, amely röviden, de
tökéletesen összefoglalja a problémát.
A legfontosabb része ennek az írásnak
összefoglalja, hogy miért mindenkinek
az ügye az abortusz:
„Én sem szeretem, amikor ... ideológiai,
politikai törésvonalak alapján vitatkoznak az abortuszról. Ráadásul szinte
mindig a beteg magzat vagy anya,
illetve a nemi erőszak eseteire hegyeződnek ki a viták, pedig ezen okok
összesen sem érik el az egy százalékot – az abortált magzatok 99 százaléka
egyszerűen «rosszkor jött». Ki kellene
végre szállni «a magzat élethez való
joga» kontra «a nő választási joga»
kifejezésekkel felcímkézett lövészárkokból, amelyekben a nő és születendő gyermeke egymás ellenségének
van beállítva. Szabad választásról úgyis
bajosan beszélhetünk – a minket
megkeresők többsége vagy súlyos
nyomás vagy információ-hiány következtében döntött az abortusz mellett.
«Ha legalább egyvalaki mellettem állt
volna!» Oda kellene állni a többnyire
komolyan vívódó nő mellé, és ítélkezés
vagy moralizálás helyett abban segíteni,
hogy elfogadja az anyaságát, és közben
ne kerüljön lehetetlen helyzetbe.”
(http://mno.hu/velemeny/rutinmutet-vegzeteskovetkezmenyekkel-1368181)

Ke dves Testvérek!
Több különböző tényező hatására úgy
érzem, eljött a pillanat, amikor nem
várhatok tovább azzal, hogy megkérjelek: imádkozz az abortusz megszűnéséért.
Ez így viccesnek is tűnhet, de hiszem,
hogy ettől függ sok jövőbeli fejlemény,
és tudom, hogy Isten válaszolni fog.
Amíg tombol az abortusz Magyarországon és a világban, addig nincsen
előrehaladás a morál más területein
sem. Sehol, semmiben. Az abortuszhoz
való viszonyunk az élethez fűződő
viszonyunk, ennélfogva mindent meghatároz. Ahogyan egy abortuszt átélt
anya vagy apa is nem csak egy kis
szeletét, de az egész életét formálja át
egy ilyen döntéssel.
Saját tapasztalatom, hogy a rövid imákat tudja az ember hosszú távon
naponta elmondani. Tehát fontos lenne,
hogy minde n nap mondd el, és hogy
legyen a legforróbb, legelmélyültebb
kívánság, esengés, ami tőled telik.
Eredetileg azt gondoltam: a legjobb
volna, ha mindenki a maga szavával
fohászkodna, de olyan határozottan
megvan bennem egy ima, amit erre
mondani lehetne, hogy inkább leírom:
„Jézus, minde nt felülmúló irgalmadra kérlek, állítsd meg az abor-

tuszt Magyarországon és az egész
világon. Hozz békét és szeretetet a
szívekbe! Jézusom, bízom Benned!
Mária, oltalmazz minket!”
Sokan érzünk magunkban egyfajta
ürességet, gyakran van a szívünkben
indulat és nem értjük honnan táplálkozik. Ha megnyitjuk a szívünket a
Szeretetre és egy egyszerű fohásszal
kérjük Istent, hogy szüntesse meg az
abortuszt Magyarországon, akkor már
kevésbé leszünk belül üresek, beindítjuk az életet magunkban és ez ki fog
hatni másokra, mindannyiunkra.
Azt gondoltam, hogy a hozzánk
csatlakozókkal jó lenne évente egy
személyes találkozó, imaalkalom is.
December 8-a nagyon szép ünnep
lehetne erre – már idén is. (Erről
bővebben
azoknak
majd,
akik
csatlakoznak.)
Köszönöm, ha igent mondasz, és kérlek,
küldd tovább ezt a levelet egy-egy
személyes mondattal mindazoknak,
akikről úgy gondolod, hogy megérintené a szívüket, és velünk tartanának
gondolatban-lélekben.
Kérlek, ha úgy döntesz, hogy elkezdesz
velünk imádkozni, jelezd nekem!
Szeretettel,
Olaj Anett

November
29-én
16.30-kor
a
Nagyboldogasszony Ház kápolnájában
tartjuk a Prohászka Imaszövetség őszi
imaóráját.

November 29-én 19 órakor a
Iosephinumban Böjte Csaba atya tart
előadást „Ha a jót látom a gyerekekben,
meg tudom szólítani őket” címmel.

anett@sziklatemplom.hu
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