Miserend
December 25-én, Karácsony napján,
vasárnapi miserend lesz. Csabán 9
órakor szlovák szentmisét is tartunk.
Mindegyik szentmisében borszentelés
is lesz. A klotildligeti 9 órás szentmisét
László atya tartja.
December
26-án,
Karácsony
másnapján, Klotildligeten 9 órakor
Ferenc atya tart szentmisét, 11 órakor
pedig Csabán lesz szentmise.
December
27-én,
18
órakor
Klotildligeten karácsonyi koncert lesz.
December 28-án, aprószentek napján,
Klotildligeten 17 órakor paraliturgiát és
szentségimádást tartunk az élet
megszenteléséért, amit 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
Világi Rend tagjait és mindazokat, akik
lelki örökbefogadást végeztek.
December 31-én a szentmiséket
követően hálaadást fogunk tartani az
eltelt évért.
Január 1-én parancsolt ünnep lesz,
ezért a miserend a következőképpen
alakul: Csabán 11 órakor, Pilisjászfalun
17 órakor, Klotildligeten 18 órakor
lesznek a szentmisék.

Klotildliget:
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 25. Karácsony
9, 11 és 20 óra
december 26. kedd
9 óra
december 28. csütörtök
18 óra
december 30. szombat
18 óra
december 31. Szilveszter
ünnepi mise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Sir 3,3-7.14-17a v. Ter 15,1-6;21,1-3
Kol 3,12-21 v. Zsid 11,8.11-12.17-19
Lk 2,22-40

Pilisjászfalu:
december 25. hétfő
december 31. vasárnap
Piliscsaba:
december 24. vasárnap
december 25. Karácsony
szlovák mise
ünnepi szentmise
december 26. kedd
december 29. péntek
december 30. szombat
december 31. vasárnap
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:

Jézus megszülessen bennünk
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17 óra
17 óra

11 óra
11 óra
9 óra
11 óra
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra
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2017. december 24.

Az Ige testté lett

S

zent János mélyértelmű teológiai
himnusza tulajdonképpen már
kulcsot ad evangéliumának teológiájához. A görög szókészletet használja, amelyben az Ige szót, értelmet,
gondolatot is jelent. Krisztusra érti, aki
egyszerre Isten szava, tette, végső
kinyilatkoztatása, bölcsessége – Isten, s
egyszersmind ember is.
Így különbözteti meg az Atyától és a
Lélektől, így igazolja Jézus egyértelmű
istenségét, pontosan azzal a tömör nyelvtani formulával: testté lett! Ezen a ponton
tetten érjük karácsony titkát és lényegét.
Karácsony az isteni misztérium kinyilatkoztatása. Valósággá válik az ószövetség
sejtése. A bűn sötétségében botorkáló
emberre Krisztusban, az örök Igében
ráköszönt az örök élet világossága. Mindazok, akik ezt elfogadják, ettől az isteni
élettől, amely a hit révén beléjük árad,
átalakulnak. Ezt hívjuk kegyelemnek, és
emberi életutunk különféle fázisaiban ezt
éreztetik meg a kegyelem csatornái, a
szentségek.
Az örökkévaló Isten Jézus Krisztusban
emberré lett, hogy minket megváltson és
üdvözítsen. A sajátjába jött, ahonnan
minden úton-módon ki szeretnénk ebrudalni. Kezdve azzal, hogy kétségbe vonjuk létét – ember az Istenét, micsoda
badarság?… –, olybá vesszük egyházát,
nem tartjuk meg tanítását vagy éppen

„tudományosan” küzdünk ellene. De akik
alázattal és nyitott szívvel várják és keresik, akárcsak a pásztorok, Mária és József,
azoknak megadatik az istengyermekség
élet- és látásmódja.
Ezen a szinten mellékes a karácsonyfa, a
hó, a száncsengők, a disznóvágás és a
méregdrága ajándékok. Talán azért rekedünk meg a külsőségeknél, a körítésnél, a
lágy érzelmeknél, mert mélységesen
felfoghatatlan titokcsodát ünneplünk.
Jóllehet ez adja ünneplésünk értelmét,
alaphangját, okát és célját. Az istenember
megtestesülése teljesen és visszafordíthatatlanul megváltoztatta a világ, a történelem menetét. Nem véletlen, hogy Jézus
Krisztus születésétől új polgári időszámítás vette kezdetét. Krisztus születésében
helyreállt a teremtő Isten édenkertben
elképzelt rendje, és a bűn ellenére valami
hallatlan új valósult meg. Isten elérhető,
tapintható, megközelíthető – ehető.
Velünk van. Általa, neki köszönhetően
van értelme emberi sorsunk útvesztőinek,
a bűnök, tévedések vargabetűinek, rajta
keresztül nyílik rálátásunk hús-vér életünk örök távlataira.
A mérhetetlen fölségű Isten végtelen
szelídséget és törékenységet mutat, amikor ártatlan, kiszolgáltatott gyermekként
közénk születik, örökre felveri sátrát
köztünk, hogy rábírja az embert: legyen
vele boldog, mint gyermek anyja ölén.
forrás: peterpater.com

„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

Kilenc hónap:
Gyümölcsoltó Boldogasszonytól Karácsonyig
Egy kora tavaszi vasárnapon a 11-es
misére igyekezett népes kiscsaládunk.
Szeretjük ezt a misét, mert nincsen túl
korán; lehet előtte jó nagyot pihenni,
együtt reggelizni, beszélgetni, lassan
készülni. És szeretjük Bindes Feri
bácsit is, aki a szentmisét mondja.
Nagyra értékeljük nyílt, szeretetteljes
gondolatait. Segít megértenünk, hogy a
szeretet igazán egyszerű, csak a mi
gyarlóságunk teszi bonyolulttá.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
volt. Szeretem ezt az ünnepet. Szeretek
elmélkedni a legnagyobb csodáról: az
Élet kezdetéről. Főleg, amióta két gyermekünk is karácsony tájt született.
Ajándék volt kétszer is az adventi időben várakozni a Kisjézus mellett a saját
kisdedünk érkezésére.
Talán éppen ezért ütött szíven az atya
felhívása a mise elején: fogadjunk
örökbe egy kicsi magzatot, akinek
éppen most indul az élete, Karácsonyra
születne meg, ámde szülei nem várták,
nem tudnak örülni neki. Potyogtak a
könnyeim azonnal, ahogyan arra
gondoltam, milyen szerencsés vagyok:
engem is vártak, örömmel fogadtak
drága szüleim, és én is tudtam mindig
örömmel várni a gyermekeim érkezését.
Így hát nem kellett sokat gondolkoznom, azonnal elhatároztam, hogy belevágok
a
kilenchónapos
lelki
örökbefogadásba.
A meglepetés akkor ért, amikor a
gyerekeimre néztem. A 14 és a 12 éves
is megindultan, könnyekkel küzdve ült
mellettem. Amikor Mária nővér a kis
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ima cetlijét osztogatta, ők nyúltak érte,
és a fiam oldalba lökött: ezt mi is
csináljuk!
Igaz, akkor éppen 3 hónapos volt a
legkisebbünk. Vagyis a nagyok (a
legnagyobb 16) pontosan értették,
éppen akkor élték meg, hogy mit jelent
a gyermekvárás, a születés, és a kicsi
baba megérkezése a családba. Hiszen
odavoltak, odavannak a kicsiért teljesen, és tudom, hogy nekik életre szóló,
gazdagító élmény a kamaszkorban
megélt kistestvér. És ez akkor is így
van, ha tudják, és lázadnak is miatta,
hogy kevesebb idő jut rájuk. Hogy
megint fáradt és kialvatlan, meg türelmetlen vagyok sokszor. Hogy egyedül
kell intézniük még több mindent, sőt
még segíteniük is egyre jobban kell.
Szóval hazajöttünk a miséről szívünkben azzal a közös elhatározással, hogy
elkezdjük az imát. És az én drága nagygyerekeim, akik amúgy flegmák,
rendetlenek, kritikusak, és soha semmire sincs idejük, egyetlen alkalommal
sem tiltakoztak, amikor – igaz, nem
minden nap – a közös étkezéseknél
elkezdtem mondani a szép imát:
„Uram Jézus, Édesanyád, Mária
közbenjárására, aki szeretettel szült
téged, és Szent Józsefnek, a bizalom
emberének a közbenjárására, aki
születésed után gondoskodott rólad,
kérünk…”
„Adj szüleinek szeretetet és bátorságot…”
Mondták velem, kamaszosan, halkan,
el-elgondolkodva.

Talán kicsit elmélkedtek közben arról,
hogy mi is az anya és az apa feladata.
Mit is jelent felelősséget vállalni, gondoskodni, bízni, remélni. Talán egy
kicsit ők is elkezdtek készülni ezzel a
felnőtt életükre. És talán kicsit megbocsátottak nekünk, szüleiknek – ha csak
néhány percre is – tökéletlenségeinkért.
Nem tudom. Mindenesetre mi így pró-

báltuk hordozni a szívünkben ezt a
kisbabát, aki reményeink szerint lassan
megszületik.
Azt hiszem, az ima nekünk – felnőtteknek, kicsi, és nagygyerekeknek – egyaránt nagyon jót tett. Köszönjük a
lehetőséget!
egy ötgyermekes édesanya

Kedves Testvérek!
Köszönöm a segítségeteket. Jelentős
mennyiségű tartós élelmiszer gyűlt
össze. Minden rászorulónak tudtunk
csomagot készíteni.
Köszönöm a játék, papír, írószer, mesekönyv felajánlásokat. Külön Nyikos
Julinak, aki csodálatosan elrendezett
csomagokat ajánlott fel.
Sikeresen zártuk a karitász évet.
Karácsonyi ajándékként:
− idősek részére 58 csomagot készítettünk (méz, tea, szaloncukor, imalap,
karácsonyi üdvözlet);
− a SILÓ lakói részére 29 csomagot
(méz, tea, szaloncukor, imalap, karácsonyi üdvözlet, 2000 Ft-os vásárlási
utalvány);
− a Summa Vitae lakóinak (14 fő) nagy
mennyiségű déli gyümölcs ömlesztve;
− Szociális Otthon 90 csomag (déli
gyümölcs, sütemény, imalap és karácsonyi üdvözlet);

− rászorulók, nagycsaládosok részére
nagy csomag a gyűjtött élelmiszerből
és 5000,- Ft-os vásárlási utalvány.
A méz és vásárlási utalványok
megvételéhez és Jászfalu támogatásához felhasználtuk az egyházközségtől
kapott 250 000,- Ft-ot, valamint a saját,
Erzsébet vásárból keletkezett, pénzünket.
Sikerült karácsonyra kiküldeni a
verbőci óvoda részére gyűjtött játékokat, írószert, mesekönyveket.
Örömhír: Kaptunk 400 000,- Ft felajánlást, amelynek a felhasználásáról jövő
évben fogunk dönteni.
Köszönök minden segítséget, amivel Ti
támogattatok bennünket!
Áldott, békés, szent karácsonyt és örömökben, sok közös programban gazdag
újévet kívánok a karitász csoport nevében
szeretettel: Farkas Márta

Nagyon
szépen
köszönjük
a
cipősdobozok elkészítését. Közel 1000
doboz gyűlt össze. Úgyszintén köszönjük a dobozok célba juttatását!

festő kiállítása az Uradalmi házban. A
néhány éve városunkba költöző páratlanul
érzékeny
művész terveit,
festményeit, és gondolatait bemutató
kiállítás komolyabb kiállító termekben
is megállná a helyét. Gyere és fedezd
fel Piliscsaba egy újabb kincsét!

December 27-30. között 14-17 óráig
még látható lesz Kapy Jenő építész és
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