Miserend
Klotildliget:
Adventben a roráték reggel 6 órakor
kezdődnek, hétfőn és pénteken Csabán,
kedden, szerdán és csütörtökön
Klotildligeten tartjuk a szentmiséket. A
hétköznap esti szentmisék ebben az
időszakban elmaradnak.
December 12-én az irodaidő elmarad.
December 17-én 17 órakor Kaszapmise
lesz
Székesfehérváron
a
Prohászka templomban.
December 18-án 8 órakor regnumos
szentmisét
tartunk
a
csabai
templomban.

december 11. Advent 3. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 35,1-6a.10
Jak 5, 7-10
Mt 11,2-11
december 13. kedd
6 óra
december 14. szerda
6 óra
december 15. csütörtök
6 óra
december 17. szombat
18 óra
december 18. Advent 4. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 7,10-14
Róm 1,1-7
Mt 1,18-24
Pilisjászfalu:

Elkészült a jövő évi plébániai naptár,
amely két változatban a templom
előterében vagy a sekrestyében
2000 Ft-os darabáron kapható.
Karácsonyig
tartós
élelmiszert
gyűjtünk a rászorulók javára. Az
adományokat a konyha előtti térségben
lehet elhelyezni.

december 18. Advent 4. vasárnapja
17 óra
Piliscsaba:
december 4. Advent 3. vasárnapja
ünnepi szentmise
11 óra
december 12. hétfő
6 óra
december 16. péntek
6 óra
december 17. szombat
17 óra
december 18. Advent 4. vasárnapja
regmuni mise
8 óra
ünnepi szentmise
11 óra

Heti imaszándékunk:
az adventi időszak megéléséért.
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Örüljetek az Úrban szüntelen!

K

arácsonyra készülve szeretnénk már most megtapasztalni
az örömet. A készülődés
örömét, az örömszerzés örömét.
Boldog az, aki tud örülni, boldog az,
aki meglátja a másikban a jót, boldog
az, aki a kicsit szépet, a kicsi örömet is
észre tudja venni. Örömre hív ma
bennünket Jézus, adventi örömre, a
készülődés örömére.
Keresztelő Szent János úton volt,
szellemi értelemben az igazságkeresés
útján, és valóságosan is Galilea pusztáit
járva, belső megtisztulásra vezetve az
embereket.
Furcsa hogy a korábbi próféta (János) a
későbbi megerősítését várja (a Jézusét),
most amikor a börtönben összegezni
kell, halála előtt életét. Mint a későbbi
filozófus Boethiosz tette a „Filozófia
vigasztalása” c. művében. Itt viszont az
Isten vigasztalásáról van szó. János
erkölcsi nagyságát a keresztények
gyakorta leértékelik vagy bagatellizálják. Pedig azt tette, mint Náthán próféta
tett Dáviddal, figyelmeztette az uralkodót, neki is be kell tartani a törvényt.
Sorsa nem lett olyan szerencsés, mint

elődjéé.
Őt
ezért
megölték.
Pontosabban nem ezért, hanem egy
szemérmetlen fogadalom, egy kicsinyes szerelmi játék kedvéért. János
tragédiája azért nagy, mert halálának
közvetlen kiváltó oka nem a prófétai
működés, hanem egy kicsinyes és
erkölcstelen játék és fogadalom.
De ez a sziklaszilárd hit vonzotta az
embereket. Ezért mentek a pusztába,
mert a városban ilyen embert nem
lehetett találni, a zsinagógában ilyen
beszédet nem lehetett hallani. Jézus
retorikus kérdése nem díszítő elem a
beszédében, burkolt vád. Kimentetek a
pusztába, mert érzitek az erkölcsi megújulás szükségességét és csodáljátok,
ha valaki képes rá. De mint a szövegből
is kitűnik ez a kérdés csak bevezetője a
16. v-ben kezdődő hasonlatsorozatnak,
amely már saját kortársairól szól. A
mihez hasonlítsam Jánost?, után következik a mihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? sorozat. Hallják a furulya
szót, nem táncolnak, hallják a sirató
éneket és nem gyászolnak. Nem süketek, vakok vagy érzéketlenek, hanem
bénák lelkileg. Kimozdíthatatlanok,
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Prohászka Imaszövetség
csak magukkal törődnek: „falánk és
borissza nemzedék” (18. v). Eszmék
megvalósítására érzéketlen, hall a fülével, lát a szemével, és nem ért. Nem
dönt, és nem képes áldozatot vállalni.
Szenved a bűnösöktől, és mégis a
bűnösök barátja.
Jánost fanatikusnak, vagyis követhetetlen szélsőségnek minősítették, hogy ne
kelljen követni. Jézust elutasítják, mert
nem eléggé szélsőséges. Előttük vonulnak fel az eszmék és az eszmékért
meghaló emberek, és mégis közömbösek maradnak. Ennek egy oka van,
képtelenek a megtérésre, mert képtele-

nek magukat bűnösnek nevezni.
Talán ennek láttán esik kétségbe János
és kérdezteti: „Te vagy-e az eljövendő,
vagy mást várjunk?” János után
következett Jézus, Jézus után az
apostolok, az apostolok után a vértanúk,
a vértanúk után a szentek, a szentek
után a tanúságtevők. Persze ebbe a
sorba valahol nekem is következni kell,
vagy végérvényesen leülni a bűnösök
közé, és kívülről nézni az egyház
apoteózisát.
forrás: Gímesi Római katolikus egyházközség
honlapja

Örüljetek az Úrban szüntelen!
Ha életemet, mindennapjaimat vizsgálom, sokkal hamarabb észreveszem a
nehezet, a rosszat, mint a jót, az
örömtelit.
Milyen sokszor van, hogy csak egy-egy
eseményt, jelenséget látunk, és nem
látjuk, de nem is keressük a gyökerét, a
hátterét.
Mennyi feszültség, félelem van a ma
emberében, amit nem tanult meg
kezelni, feldolgozni, hordozni.
Ebben a mai helyzetben is felhangzik
advent harmadik vasárnapján az Isten
üzenete: örüljetek az Úrban szüntelen,
újra mondom, örüljetek!
Szeretnék törekedni arra, hogy észrevegyem a szépet, a jót az életemben, és
a másik ember életében is.
Karácsonyi készületünkben lássuk meg,
a másik mennyire fog örülni annak,
amit készítek neki, és ez örömre gyújtja
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szívemet.
Karácsony akkor válik a szeretet ünnepévé, ha örömmel készülök.
Ha tudok örülni a kis dolgoknak, ha
észreveszem a másikban a jót, akkor
kezelni tudom a feszültségeket, a
problémákat.
Karácsony ünnepe, ha a szeretet – az
Isten szeretetének – ünnepévé válik,
akkor szabadulni tudunk az önzés és a
félelem rabságából. Ha karácsony
ünnepe elsősorban a másikról fog
szólni számomra, akkor tudom az önzés okozta sebeket gyógyítani. Ha
egyre jobban Isten útján tudunk járni,
ha határozottan és szeretettel tanúságot
tudok tenni Istenszeretetéről, akkor
– ha nem is sokak által láthatóan –
szolgálatára
lehetek
keresztény
népünknek, Egyházunknak, hazánknak.
forrás: Virtuális Plébánia

Prohászka Imaszövetség Kedves Tagjai!
Krisztusban Ke dves Testvéreim!
December, Advent, az Úr eljövetelére
való készülésnek az ideje, nagyszerű
lehetőség arra, hogy elcsöndesedjünk,
magunkba nézzünk és megkeressük a
módját annak, hogyan tudnánk még
jobban beengedni Istent az életünkbe.
Jézus Krisztus, aki Karácsonykor
Önmagát adja az emberiségnek, szeretne újból közénk költözni és átadni
magát nekünk. Nyissuk meg szívünket,
hogy befogadva Őt, mi legyünk azok,
akik által Isten megszületik a többiekben. Kívánom, hogy Isten szeretetét
megtapasztalva a Karácsonyt békében
és örömben tölthessék el, hogy ezt az
örömet továbbadva mások is találkozhassanak Isten emberszeretetével.
Kérem, fogadják szeretettel Prohászka
Ottokár püspök gondolatait:
„Összeköttetésem, érzelmi egységem,
életközösségem van Üdvözítő Istenemmel; az én hitem nem okoskodás,
hanem odaadás, s mikor gyónok s
áldozom, benne nyugszom meg s vele
egyesülök. Átélem az evangéliumot; a
régi evangélium ugyanis úgy hangzik:
«Nagy örömöt hirdetek nektek, mert
ma született nektek az Üdvözítő»; az én
evangéliumom pedig az, hogy én ezt
nem hogy hallom, hanem átélem, hogy
ahogyan régen született, úgy születik
ma bennem is, s általa lesz ma szabadságom, bűnbocsánatom, fényességem
és vigaszom; általa lesz erőm és örömöm, lesz glóriás s énekes karácsonyom.”
(Prohászka Ottokár: Új elmélkedések:
Karácsony)

Figyelmükbe és imáikba ajánlom az
egyházmegye
közelgő programjai
közül a következőket:
• Kaszap István halálának 81.
évfordulója
december 17.
Szombaton
17.00
órakor
a
Prohászka-emléktemplomban
koncelebrált szentmise keretében
emlékezünk meg Kaszap István halálának 80. évfordulójáról. A szentmise
után a papság és a hívek Kaszap
István
sírjához
vonulnak,
és
imádkoznak
mielőbbi
boldoggá
avatásáért.
• Adventi Udvar a püspökségen
Ebben az évben is megnyílt a Püspöki
Palota kertjében a hagyományos
„Adventi udvar”. A Püspökség
továbbra is szeretne az egyének és
családok számára a világtól eltérő
csendes, békés, imádságos légkört
teremteni. A látogatás során igényes
kézműves tárgyakat lehet vásárolni
ajándékba és jótékonysági céllal.
Szombatonként délután 4 órakor
kezdődik a közös adventi gyertyagyújtás Spányi Antal megyés püspök
vezetésével és az egyházmegye iskoláinak, óvodáinak gyermekműsorával.
Szeretettel várom imaszövetségünk
tagjait egyházmegyénk minden programjára!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Spányi Antal
megyés püspök
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