Miserend
Hétfőn és pénteken az irodaidő elmarad.
December 21-én az Egyházközségi
nővérek kápolnájában a 18 órás szentmise után 24 óráig szentségimádást
tartunk papi és szerzetesi hivatásokért.
Ezen Száraz László atya is részt vesz,
és gyónási lehetőséget biztosít 19
órától 21 óráig.
Karácsonyig
tartós
élelmiszert
gyűjtünk a rászorulók javára, az
adományokat a konyha előtti térségben
lehet elhelyezni.
Bátorítok mindenkit, hogy Karácsonyig végezze el a szentgyónását.
December 24-én, Karácsony vigíliáján
Csabán és Pilisjászfalun 16 órakor
pásztorjátékot, Klotildligeten 16 órakor
grecciot tartunk.
December 25-én, Karácsony napján,
vasárnapi miserend lesz. Mindegyik
szentmisében borszentelés is lesz.
December 26-án, Karácsony másnapján, Csabán és Klotildligeten 11 órakor
lesznek a szentmisék.
Január 7-én este tartjuk a két egyházközség bálját a Páduai iskolában,
részletekkel hamarosan jelentkezünk.

Klotildliget:
december 18. Advent 4. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
december 20. kedd
6 óra
december 21. szerda
6 óra
december 22. csütörtök
6 óra
december 24. szombat
Greccio
16 óra
„éjféli” mise
22 óra
december 25. Karácsony
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 52,7-10
Zsid 1,1-6
Jn 1,1-18
Pilisjászfalu:
december 24. szombat
„éjféli” mise
december 25. Karácsony

Piliscsaba:
december 18. Advent 4. vasárnapja
regnumi mise
8 óra
ünnepi szentmise
11 óra
december 19. hétfő
6 óra
december 23. péntek
6 óra
december 24. szombat
24 óra
december 25. Karácsony
szlovák mise
9 óra
ünnepi szentmise
11 óra

Heti imaszándékunk:
az adventi időszak megéléséért.
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22 óra
17 óra

XII. évf. 42. szám

2016. december 18.

Enzo Bianchi elmélkedése napjaink karácsonyvárásáról, melyet a
Pécsi Egyházmegye Vadfüge rovata tett közzé. A szerzı laikus
szerzetes, a bencés regulát követı, Bose-i Monasztikus Közösség
alapító perjele.

Kérdések a Karácsonyvárás idején

A

karácsony visszatér. Fényt
hoz ezekben a napokban, amikor egész évben a leghosszabbak az éjszakák. Visszatérését a
házainkat és városainkat díszítő millió
kis fény hirdeti. A leghidegebb napokon jön el újra, de ez az ismétlődés
zavaró és unalmas is lehet, ha abból,
ami ismétlődik, hiányzik a lényeg, nem
nyűgöz le, nem nyit ablakot a reményre.
Néhány éve eddig ismeretlen kérdések
kerülnek felszínre a karácsonnyal és az
ünneplés módjával kapcsolatban. Egyrészt egyre hangsúlyosabbak az „év
végi ünnepek” kereskedelmi szempontjai. Nem véletlen, hogy már a szóhasználat sem kötődik Jézus születéséhez: mostanra a keresztények közül is
csak kevesen emlékeznek és emlékeztetnek cselekedeteikkel másokat arra,
hogy a karácsonyt megelőző hónap az
advent időszaka, tehát várakozás az Úr
visszatérésére. Kevesen teszik fel

maguknak a kérdést, hogy bizonyos
szokásaik valóban összeegyeztethetőke az ünnep keresztény üzenetével.
Másrészt érdekes és sokszor elkeserítő
vitáknak vagyunk tanúi azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán szükséges-e a
karácsonyt
nyilvános
és
laikus
helyeken ünnepelni. Elsősorban az
óvodákban és az általános iskolákban
hagynak fel hirtelen a karácsonyi
ünnepségek, megemlékezések, dalok,
rajzkiállítások hagyományával az eltérő
vallási hagyományok rosszul értelmezett tiszteletének jegyében. De láthatunk
példát
ennek
szélsőséges
ellenkezőjére is: van, ahol ezeket az
alkalmakat arra használja fel egy
közösség, hogy meghatározza magát
másokkal szemben.
Felmerül a kérdés, hogy ezeket a
feszültségeket és ellentmondásokat
nem tekinthetjük-e egy jó lehetőségnek
saját hitünk átgondolására és ennek
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kinyilvánítására egy kulturálisan sokszínű társadalomban. A tény, hogy
néhány, a karácsonyhoz kapcsolódó
hagyományt nem tud mindenki átélni
és a sajátjaként elfogadni, jó alkalom
lehetne arra, hogy a keresztények felülvizsgálják hitük megélésének módját és
tanúságtételét az emberek között.
Egészen biztosak vagyunk abban, hogy
az általunk egyértelműnek és meghatározónak tartott elemek a karácsony
ünneplésében valóban kapcsolódnak a
Jézusba vetett hitünkhöz, aki Máriától
született és azért jött a földre, hogy
mindenki számára elhozza Isten irgalmát? Valóban úgy gondoljuk, hogy a
merő jó szándékból jelmezbe öltöztetett
gyerekek előadása a bevásárlóközpontokban elhozza a betlehemi
éjszaka misztériumát? Vagy, hogy a
vicces figurák, amelyek éppen teraszainkra kapaszkodnak fel, vagy a kéményekből szállnak alá seprűn lovagló
boszorkányokkal versenyezve, tényleg
„az egész emberiség nagy örömét”
hirdetik, vagy elhozzák a békességet „a
földön a jóakaratú embereknek”?
Mennyire
következetes
az,
aki
elkeseredetten védi az iskolai karácsonyi
ünnepségek
létjogosultságát,
ahonnan nem hiányozhat a gyereke,
miközben eszébe sem jut, hogy részt
vegyen a karácsonyi szentmisén?
Az ünnepek által kínált időszakban
elgondolkodhatunk azon, hogy milyen
sokféle hagyomány keletkezett a
történelem során a hit és a kultúra
termékeny
találkozásából.
Ahogy
például az első keresztényeknek sikerült összeegyeztetni a Jézusba, a világ

világosságába vetett hitüket a téli napfordulón az „újjászülető nap” ünnepével; ahogy Szent Ferencnek sikerült
becsempészni a középkori vidéki Itália
mindennapjaiba a jászol hangulatát úgy,
ahogy ezerkétszáz évvel azelőtt történhetett Betlehemben. Ahogy – időben
hozzánk kicsit közelebb – Szent Miklós
alakja Mürából az észak-európai országok közvetítésével újra eljutott a
Földközi-tenger partvidékére, hogy a
„Kisjézus” mellett az ajándék örömével
színesítse a karácsonyi ünnepeket.
Vagy mit mondhatnánk a fényekkel,
gömbökkel díszített fáról, amely a
római katolikus gyökerekkel rendelkező országokban teljesen ismeretlen
volt a régebbi időkben. Ezekből az
időkből ered viszont a közös ünnepi
étkezések hagyománya, hogy legyen
egy alkalom, amikor az egymást
szerető emberek az együttélés mindennapiságát egy örömteli, kiterjesztett
dimenzióban élhessék át.
Mire gondolunk valójában, amikor azt
mondjuk, karácsony? Újra felfedezni és
megerősíteni az ünnep leginkább
keresztény ismertetőjeleit – hogy Isten
annyira szeret bennünket, hogy
emberré lett értünk – nem azt jelenti,
hogy el kell szigetelődnünk másoktól.
Eddig ismeretlen képességeinket kell
mozgósítanunk ahhoz, hogy állandóan
változó kultúránk nyelvén tudjuk
átadni az örök jó hírt, amely az egész
emberiséget érinti: Jézus születése az
igazságosság és a valóság egyesülése,
ég és föld termékeny találkozása,
remény és ígéret a békére és a teljes
életre.
forrás: pecsiegyhazmegye.hu
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December 15. és 23. között – az elmúlt évekhez hasonlóan – lesz Szállást keres a
Szentcsalád ájtatosság, melynek keretében közösségeink és intézményeink egy
ima keretében fogadják a Szentcsaládot.
Az 20-30 pereces imaalkalmak nem csak a házigazda közösségeknek szól, bárki
részt vehet rajta.
Dátum
Időpont
Vendéglátó
Cím
2016.12.15.

18.00

Piliscsabai Plébánia

Templom tér 12.

2016.12.16.

19.30

2016.12.17.
2016.12.18.

19.00
18.00

Pater Pio Ferences Világi
Rend
Klotildligeti Schola
Baba-Mama Klub

2016.12.19.

19.00

Karitász

Béla király útja 98102.
Klotildligeti templom
Gyögy-Deák
Panniék,
Mátyás köz 2.
Klotildligeti
templom, kápolna

2016.12.20.

18.30

Egyházközségi Nővérek
Társasága

Szent Péter
Kollégium

2016.12.21.

19.00

Missziós Társaság Lazaristák

Lazarista templom,
Templom tér 14.

2016.12.22.

19.00

Nagyboldogasszony-ház

2016.12.23.

18.30

Családos Közösség

Kálmán király útja
15.
Ramocsaiék háza,
Kálmán király útja
19/a.

„Velünk az Isten!”
... mert fölvállalta esendő emberségünket
... mert Belőle táplálkozhatunk minden nap
... mert hűséges, és önmagát nem tagadhatja meg
... mert szívünkben lakik Szentlelke
... sötétségünkben, vigasztalanságunk mélyén is
... még akkor is, ha nem érezzük
... így nem vagyunk magányosak földi életünkben
... így nem kell félnünk semmi bajtól
... így nem járjuk egyedül életünk útját
... így bizalmunkat Belé vethetjük
... akkor ki lehet ellenünk?
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