Miserend
December 24-e most vasárnapra esik,
ezért délelőtt 11 órakor Csabán lesz
szentmise, délután pedig követjük a
szokásos Karácsony vigíliai menetrendet:
Pilisjászfalun
15:30-kor,
Csabán 16 órakor pásztorjátékot,
Klotildigeten 16 órakor grecciot tartunk.
Klotildigeten és Pilisjászfalun 22
órakor, csabán 24 órakor lesz az éjféli
szentmise. A pilisjászfalui 22 órás
szentmisét Ferenc atya tartja.
December 25-én, Karácsony napján,
vasárnapi miserend lesz. Csabán 9
órakor szlovák szentmisét is tartunk.
Mindegyik szentmisében borszentelés
is lesz. A ligeti 9 órás szentmisét
László atya tartja.

Klotildliget:
december 17. advent 3. vasárnapja
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 61,1-2a.10-11
1Tessz 5,16-24
Jn 1,6-8;19-28
december 19. kedd
6 óra
december 20. szerda
6 óra
december 21. csütörtök
6 óra
december 24. advent 4. vasárnapja
greccio
16 óra
éjféli mise
22 óra
2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16
Róm 16,25-27
Lk 1,26-38

December 26-án, Karácsony másnapján, Klotildigeten 9 órakor Ferenc atya
tart szentmisét, 11 órakor pedig Csabán
lesz szentmise.

Pilisjászfalu:

December 28-án, Aprószentek napján,
Klotildigeten 17 órakor paraliturgiát és
szentségimádást tartunk az élet
megszenteléséért, amelyet 18 órakor
szentmise követ. Ez a mise lesz a lelki
örökbefogadás záró szentmiséje is. Erre
az alkalomra különösen is hívjuk a
Szent Mónika közösség és a Ferences
Világirend tagjait, és mindazokat, akik
lelki örökbefogadást végeztek.

Piliscsaba:

december 24. vasárnap

december 17. vasárnap
regnumi mise
ünnepi szentmise
december 18. hétfő
december 22. péntek
december 23. szombat
december 24. vasárnap
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:

Jézus megszülessen bennünk
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22 óra

9:15
11 óra
6 óra
6 óra
17 óra
11 óra
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Az Úr lelke rajtam, elküldött…

A

ma embere próbál az élet és halál ura lenni. Ezt elsősorban a
maga érdekében, boldogulásáért teszi. Ennek következményei – kicsit summásan – a háborúk, a sok agresszió, a
feszültséggel teli kapcsolatok.
Nekünk, keresztény embereknek feladatunk, hogy a másik emberhez
menjünk. A próféta szavát halljuk, az Úr lelke rajtam, elküldött
engem.
Mire küld az Isten?
Hogy örömhírt vigyek. Az örömhírt akkor tudom elvinni, elmondani,
ha ismerem, ha magam is szerinte élek. Ha meg nem hirdetem,
akkor honnan fognak tudni róla az emberek? Hogyan tudom elmondani karácsony örömhírét? Meg tudom-e mutatni az ünnep igazi
titkát?
Hogy gyógyítsam a megtört szívűeket. Milyen sok ma a megtört
szívű ember! Sokan be sem vallják maguknak, csak szenvednek
magányukban, fel sem ismerik bajukat. Mások bár tudják magukról,
de nem tudják, mit tegyenek a gyógyulásukért. A ma embere a
betegséggel, a beteg emberrel nehezen tud mit kezdeni. Még a
fizikai betegséggel csak-csak, de a lélek bajaival már alig. Hogyan
tudok gyógyítani? Úgy, hogy ismerem a legfőbb Gyógyítót, Jézust,
ismerem az üzenetét, és azt megpróbálom átadni a másik embernek.
Hogyan tegyem mindezt?
Pál apostol szava: legyetek derűsek! Meglátom-e az élet örömeit?
Tudok-e segíteni másoknak, hogy meglássák örömeiket? Tudom-e
derűs lélekkel élni az életemet?
Adventi készületünk harmadik hete fordítson bennünket a másik
ember felé, hogy megláthassa karácsony derűjét, igazi örömét!
forrás: Virtuális Plébánia
„Szívügy” a Klotildligeti „Jézus Szíve” Plébánia értesítője
Megjelenik: minden vasárnap
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
Internet: www.piliscsabatemplom.hu

Plébános: Szilágyi Szabolcs
 (30) 611-1296
px.sacerdos@gmail.com

e-mail: klotildliget@freemail.hu

Teremtéstudatos advent
A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület idén is „teremtéstudatos adventre”
hív. Lelki szempontokkal és gyakorlati
javaslatokkal szeretnék a karácsony
előtti felkészülési időszakban annak a
tudatosítását is segíteni, hogy mint
emberek szeretetből teremtett lények,
ugyanakkor pedig a teremtésért felelősek vagyunk.
Vasárnapról vasárnapra közzétett felhívásaikban a római katolikus szentmise aznapi olvasmányaiból és liturgiájából vett szemelvényekkel, a Laudato
sì pápai enciklika egy-egy részletével
és gyakorlati vállalások ötleteivel
igyekszenek erre buzdítani. A gyakorlati javaslatokat ki-ki életállapotának,
helyzetének megfelelően választhatja,
egészítheti ki, helyezheti el mindennapjaiban. Lehetnek ezek egész hétre vagy
egy-egy napra kitűzött céljaink, váltogathatjuk őket, de megtehetjük azt is,
hogy az adventben előrehaladva folyton hozzáteszünk egyet-egyet a már
gyakorolni kezdett elhatározásokhoz.
Az is nagyon jó, ha az itt felsorolt ötletek a saját élethelyzetünknek megfelelő
további vállalásokra inspirálnak minket.
– Az advent: bűnbánati felhívás, hogy
megtisztulva ünnepelhessük a megtestesülést.
– Az advent: lehetőség a leegyszerűsödésre.
– Az advent: alkalom a „pusztában
kiáltó” megtérésre hívó szavának meghallására.
– Az advent: beállás a bűnösök sorába
a Jordán partján, hogy szabadok lehessünk.
– Az advent: az ég, a föld, a tűz, az
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elemek, a hegyek és a völgyek Istent
dicsőítő üzenetének felismerését kínáló
időszak.
– Az advent: felszólítás ösvényeink
egyenessé tételére az Úr felé.
– Az advent: esély a mértéktartás
felszabadító erejének megtapasztalására.

Ferenc pápa: Laudato sì
A szabadon és tudatosan megélt
mértéktartás felszabadító. Ez nem
kevesebb élet, nem gyengébb izzás,
épp ellenkezőleg. Valójában azok
élveznek és élnek meg jobban minden
pillanatot, akik felhagytak azzal, hogy
innen-onnan csipegessenek, hogy mindig olyasmit keressenek, amijük nincs.
Az ilyenek megtapasztalják, mit jelent
értékelni minden egyes személyt és
minden dolgot, megtanulnak kapcsolatba lépni a legegyszerűbb valósággal
is, és tudnak örülni neki. Így képesek
csökkenteni a kielégítetlen igényeket,
korlátozni a fáradtságot és a megszállottságot. Lehetséges az, hogy
kevésre legyen szükségünk és nagyon
éljünk, főképp akkor, ha képesek
vagyunk megtanulni, hogy más
dolgokban leljük örömünket; ha megelégedést találunk a testvéreinkkel való
találkozásokban, a szolgálatban, karizmáink kibontakoztatásában, a zenében
és a művészetben, a természettel való
kapcsolatban, az imádságban. A
boldogság megkívánja, hogy korlátozni
tudjuk bizonyos igényeinket, melyek
elkábítanak minket, és így készek
legyünk az élet kínálta sokféle lehetőség megragadására. (LS 223)

Mit vállalhatok?
– egész nap csapvizet inni (más ital
helyett) – azért is, hogy megérezzem a
legegyszerűbb valóságokban az ajándékot;
– fair trade terméket vásárolni abból,
amiből lehet (pl. tea, kávé, csokoládé,
déligyümölcs) – azért is, hogy vállalva
esetleg a magasabb árat / a kisebb
mennyiséget, a több utánjárást, érezhető erőfeszítést tegyek az igazságosabb életformáért;
– özönnövényt irtani (megfelelő helyen,
szakszerű irányítással) – azért is, hogy
tudatosítsam, milyen konkrét lehet a jó
és a rossz küzdelme;
– autózásról lemondani – azért is, hogy
megtanuljak világosabban különbséget
tenni igényeim és szükségleteim között;
– húsfogyasztásról lemondani – azért is,

hogy kitapogassam megszokásaim
hatalmának mértékét;
– liftről (felvonóról) lemondani – azért
is, hogy megtapasztaljam: a lemondás
egészebbé tehet;
– karácsonyra készülve használt dolog
ajándékozását előkészíteni, akár a
magaméból – azért is, hogy megtapasztaljam az adás engem formáló erejét;
– a Laudato sì-t (újra)olvasni,
(végig)olvasni – azért is, hogy új és
régtől ismert valóságokra egyaránt
rácsodálkozzak;
– lelkiismeret-vizsgálatot tartani, szentgyónásra felkészülni a teremtés iránti
felelősség figyelembevételével – azért
is, hogy növeljem egységemet a
Krisztusban hívő közösséggel.

December 19-én 19 órakor jótékonysági koncert lesz a klotildligeti templomban, amelyet a Zeneakadémia
növendékei és a Piliscsabai Népzenészek adnak. A befolyó összeggel a
cipősdobozok célba juttatását szeretnénk megoldani. A cipősdobozokat is
eddig a kitolt időpontig lehet eljuttatni
a klotildligeti plébániára.

December 22-én 18-tól 23 óráig a
klotildligeti templomban karácsonyi
gyónási lehetőség lesz. Sikerült átszervezni közösségeink programjait, így a
gyóntatás a megszokott rendben történik majd, azaz a kápolnában lesz a
csöndes szentségimádás, a könyvtárszobában és a sekrestyében pedig a
gyóntatás, László és Szabolcs atyáknál.

Csütörtökön, 21-e lévén, a 18 órás
szentmise után 24 óráig szentségimádást tartunk papi és szerzetesi
hivatásokért az Egyházközségi nővérek
kápolnájában.

December 27-én 18 órakor Klotildligeten karácsonyi koncert lesz.

forrás: Magyar Kurír

Megjelent a plébániai naptár, a sekrestyében kapható, 2000 Ft.
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