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VENDÉGÜNK LESZ AZ ADORATE ZENEKAR
„Valaki eljött, Valaki elment, Valaki
visszajön újra.” Ebben a kijelentésben
a Valaki titokzatossága minden ember
kíváncsiságát felkelti, hiszen ő csak
olyan személy lehet, akire érdemes várni. Ez a várakozás, ez a felhívás pontosan egybecseng Bindes atya múlt heti
prédikációjával: minden kor minden
embere várja az Isten megjelenését,
de Ő minden korban másfajta várakozásra – és találkozásra – hív. A ma
feladata kettős: találkozni a Szeretettel,
aki egykori eljövetelével a legközelebb
került hozzánk; és várni a visszajövetelére, amikor az Isten jósága és dicsősége be fogja tölteni a földkerekséget.
Mégis: karácsonyra való felkészülésünkkel évről évre „gyakorlunk”, és
„eljátsszuk” a nagy találkozást.
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AZ ADVENTI FELKÉSZÜLÉSÉRT

A gitáros csapat szervezésében színvonalas lelki programra szeretném
hívni közösségünket, hogy megélhessük ezt a mostani találkozást. A jövő
hétvégén vendégünk lesz az Adorate
zenekar, amely Kalocsán és környékén
végez rendszeresen zenei szolgálatot
különféle alkalmakon. A zenekart mi,
a gitáros csapat tagjai évek óta ismerjük, egy lelkiséghez tartozunk és sok
inspirációt kaptunk tőlük. Ők is sokat
hallottak már a klotildligeti közösségről, mert általában nem tudjuk
megtartani magunknak azt az örömöt,
hogy ide tartozhatunk. Így az a terv,
hogy egyszer bemutatjuk őket Nektek,
időszerűvé lett.
December 15-én, szombaton este
19:00-kor a szentmise után adventi
zenés-verses koncertet tartanak nekünk, amelynek különleges hangulata
biztosan sokat fog segíteni az elmélyülésben. Írásom első mondata – Valaki
eljött, Valaki elment, Valaki visszajön
újra – adja az alapot: a középpontban
Krisztus, a zene és a szöveg csak kopogtató Őhozzá. Azzal a tudattal, hogy
nem csak mi vágyunk Istenre, hanem
Ő is miránk, nagy szeretettel hívunk
és várunk mindenkit!
Mi biztosan ott leszünk.
Szerző: Antal Éva

HIRDETÉSEK
Idén is megszervezzük a cipősdoboz akciót.
A dobozokat a külhoni szegényebb magyar
településekre jutattjuk el. Kérjük, a dobozokon tütessétek fel a címzett nemét és korát,
amiket a ligeti plébánián a misekuckó előtti
teremben gyűjtjük (nem a könyvtárszobában!), illetve a páduai portáján lehet letenni
december 16-a, vasárnapig.
Ugyaneddig és ugyanott gyűjtjük a tartós
élelmiszereket is, amit a rászorulóknak
szánunk.
Most vasárnap a ligeti 9-es és a 11-es szentmisék után a Tatai Szent Gergely lakóotthon
fiataljainak kézműves finomságaiból és
tárgyaiból lehet vásárolni.
A 11-es mise után, 12 órakor jótékonysági
koncertet adnak a zeneakadémia növendékei, a bevételből a cipősdobozok eljutatását
oldjuk meg.
A roráté szentmisék hétfőn és pénteken
Csabán, kedden, szerdán és csütörtökön
Ligeten lesznek 6 órakor, utána agapét tartunk. (A hétköznap esti misék elmaradnak.)
Pénteken 20 órakor az Egyházközségi Nővérek kápolnájában taizé imaóra lesz.
Szombaton 19 órakor a ligeti templomban
az Adorate zenekar adventi zenés-verses
koncertet tart.
Vasárnap a 17 órás szentmise után Pilisjászfalun, a faluval közös adventi koncert lesz,
amit gyertyagyújtás és agapé követ.
Az agapét most a jászfalui katolikus
közösség szervezi.
December 21-én, pénteken 18-23 óra között
az Egyházközségi Nővérenél karácsonyi
gyóntatás lesz, ahol hárman is fognak
gyóntatni: László atya, Ferenc atya,
és Szabolcs atya.

MISEREND
KLOTILDLIGET
december 09. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Bár 5,1-9
Fil 1,4-6.8-11
Lk 3,1-6
december 11. kedd
december 12. szerda
december 13. csütörtök
december 15. szombat
december 16. vasárnap
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egyetemi mise
Szof 3,14-18a
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december 16. vasárnap
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9 óra
11 óra
20 óra

6 óra
6 óra
6 óra
18 óra
9 óra
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20 óra

17 óra
17 óra

11 óra
6 óra
6 óra
17 óra
11 óra

December 22-én, szombaton 19-22 óra
között a ligeti sekrestyében is lesz még
lehetőség a karácsonyi gyónás elvégzésére,
Szabolcs atya fog gyóntatni.
Elkészült az egyházközségi naptár,
2000 Ft-ért a sekrestyében kapható.
Elkészült a Piliscsabai Kalendárium,
2081 ft-ért a templomainkban kapható.
Aki idén még nem rendezte az egyházi
hozzájárulását, kérjük év végéig tegye meg.
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