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TEA TESTNEK ÉS LÉLEKNEK
Zsizsegő gyerekhad, baráti sztorizgatások, zsivajból kibukkanó nevetések.
A forró tea gőze felett elmerengő és felmelegedő arcok... Hirtelen felbukkanó,
régi ismerősök; félénken vagy éppen
nagy lendülettel szárba szökkenő,
új barátságok.
Ilyen egy plébániai teaház.

Azonban, ha belegondolok, most sem
úsztuk meg anélkül, hogy vissza ne
kapnánk valamit!
Kaptunk mosolyokat, kedves szavakat,
hálás tekinteteket, baráti beszélgetéseket. Kaptunk egy összekovácsoló
élményt, hogy együtt csináltunk valami
jót és hasznosat.

Persze, nem csak a léleknek, hanem
a testnek is jut táplálék ilyenkor.
A plébánia konyháján a többféle tea
mellett mindig akad jóféle harapnivaló:
gyümölcs, sütemény, szendvics, vagy
amit a vendéglátó az asztalra álmodik.
Bármi is az, szeretettel teszi, ami nem
csak akkor esik jól, ha nem volt ideje
reggelizni az embernek.

Arra bíztatom a vállalkozó kedvű egyéneket, családokat vagy közösségeket,
hogy ha életben akarjuk tartani ezt
a remek hagyományt, jelentkezzenek
házigazdának! A Szívügy-agóra levelezőlistán a főszervezők folyamatosan
hirdetik a lehetőséget. Csak a kiküldött
táblázatba kell beírni, hogy kik és mikor
vállalják a vendéglátást.

A kilences mise utáni teaház sokéves
hagyomány Klotildligeten. Vida Józsi és
Márti főszervezők minden hétre várják a
lelkes jelentkezőket, akik főznek néhány
kancsó teát szomjas testvéreiknek.
Szomjas testvérből sosincs hiány,
szervezőből viszont előfordul - ezért is
fordult meg házas közösségünk fejében, hogy elvállal egy alkalmat november elején. Szerettünk volna visszaadni
abból, amit eddig kaptunk másoktól,
még ha ilyen apró szolgálattal is.
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HIRDETÉSEK
Most vasárnap Erzsébetnapi vásárt tartunk
a klotildligeti plébánián.
Kedden 18 órakor az Egyházközségi Nővérek
kápolnájában lesz a Szent Mónika közösség
szentmiséje.
Szerdán 18 órakor az Egyházközségi Nővérek kápolnájában lesz a lelki adoptálók
szentmiséje. Ugyanezen a napon 19 órakor
a Iosephinumban Bélik Renátó kármelita
atya tart előadást a belső szabadságról.
Péntektől vasárnapig 10-17 óra között
a csabai templomban rendezi meg
az Országos Virágkötő Egyesület adventi
korszorú kiállítását. A megadott időkben
a kiállítás ingyenesen megtekinthető.
Szombaton 10-22 óra között a Klarissza Házban Pilisi Adventi Sokadalom és Vásár lesz.
A szombati pilisjászfalui kápolnaest
elmarad!
Vasárnap a 17 órás szentmise után Pilisjászfalun, a faluval közös adventi koncert lesz,
amit gyertyagyújtás és agapé követ.
Idén is lesz cipősdoboz akció.
Részletek a jövő héten.
December 9-én, a klotildligeti 11-es mise
után 12 órakor jótékonysági koncertet adnak a zeneakadémia növendékei. A bevételből a cipősdopbozok eljutatását oldjuk meg.
A roráté szentmisék hétfőn és pénteken
Csabán, kedden, szerdán és csütörtökön
Ligeten lesznek 6 órakor, utána agapét tartunk. A klotildligeti agapék megszervezéséhez a sekrestyésnél lehet jelentkezni.
Aki idén még nem rendezte az egyházi
hozzájárulását, kérjük év végéig tegye meg.
Aki jövőre szeretne Új Embert, vagy
Adoremust kérni, a sekrestyében jelezze.

MISEREND
KLOTILDLIGET

november 25. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Dán 7,13-14
Jel 1,5-8
Jn 18,33b-37
november 29. csütörtök
december 01. szombat
december 02. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Jer 33,14-16
1Tessz 3,12-4,2
Lk 21,25-28.34-36

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

PILISJÁSZFALU
november 25. vasárnap
december 02. vasárnap

17 óra
17 óra

PILISCSABA
november 25. vasárnap
ünnepi mise
november 30. péntek
december 01. szombat
december 02. vasárnap
ünnepi mise

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
fogadóóra:
csütörtök
17:00–17:45
péntek
16:00–16:45
telefonszám:
06 30 611 1296
e-mail:
px.sacerdos@gmail.com
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