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A Roráte-mise eredetileg adventben
naponta, Szűz Mária tiszteletére szól(t),
fehér miseruhában és Glória-énekkel.
Az angyali üdvözletet megjelenítő
evangéliumáról a nép angyali vagymás
néven aranyos misének hívja.
Az archaikus népi imádságot idézve:

„Üdvözlégy, kinyílt Szűz Virág, Szép
szüzességben Anyaság,
Kegyes Királyné Asszonyság, Csillaggal
fénylő boldogság.
Szép kerekek forogjatok, Szép csillagok
csillámjatok,
Világ állapodék, Ezer éjjel bételék,
Egész világ felvirrad, Piros hajnal
meghasad,
Gyöngyvirág rajzatja, Fehér rózsa, Mária,
Gyönggyel gyökerezik, Arannyal virágzik.”

A Roráte az Árpád-kori Magyar Királyság
sajátságaként terjedt el Közép-Európában.
A gyertyafényes Roráték énekei az Egy-
ház gregorián dallamon énekelt liturgiá-
ját és a népi lelkiség szokásrendjét követik.

Kezdőéneke Izajástól: „Rorate coeli – Har-
matozzatok, egek!” Betétverssel énekelt
Kyriéjére Krakkóban, Hunyadi Mátyás
idején, az „Ungaricum” jelzőt írták.
Válaszos (23.) zsoltárja, „Kapuk nyíljatok
meg…” a Szűzanyára vonatkozik: az ő
méhe a kapu, melyen át Krisztus bevonul
a földre. Az Alleluja-vers az Istenanyát kö-
szönti, december 8-án: Egészen szép vagy,
Mária! Az áldozási ének szintén őrá mutat:
„Íme, a Szűz, méhében fogan…”, aki majd
Emmanuelt szüli karácsony ünnepén,
akinek neve a reményünket adja:

velünk az Isten! „Ó, fényes Nap, ó, szép
Csillag, téged vágyunk mi látni csak”, és a
mi személyes adventünkre készülve
énekeljük a himnuszt: „Szentséges Úr,
téged kérünk, jövő Bíránk és Életünk!
E napokban őrizz minket, védd Sátántól
híveidet!” A „Mikor Máriához az Isten
angyala…” kezdetű, a misztériumjátékokból
eredő népénekben azért is fohászkodunk,
hogy a saját életünkben legyen erőnk
kimondani Mária szavait: „Az Úrnak Igéjét
örömmel elvárom, mint Isten akarja, én is
úgy akarom.” A záróének természetesen a
„fényességes szép Hajnal”-t köszönti,
melynek népi dallama a virrasztó őrök,
a bakterek énekével rokon.

Mi tudunk-e méltó módon virrasztani,
és várakozni a Nap-felkeltére, Krisztus
születésére?

Fohászkodunk ezért a népi imádsággal:

„Hajnal, hajnal, szép piros hajnal, Ongolának
három ága,
Magos mennynek magossága, Nyiccs kaput,
angyal,
Nyújts kezet Boldogságos Szép Szűz Mária,
Hogy mehessünk Urunk színe szent látására!
Az örök Paradicsom kertjébe. Ámen.”
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HIRDETÉSEK

Az adventi vasárnapokon a 11-es csabai
szentmisét követően, a templom előtti
térenmeleg teával várunk benneteket.

Hétfőtől kezdődnek a roraték, reggel 6-kor.
Hétfőn és pénteken Csabán, kedden
(gitáros), szerdán (gyertyafényes) és
csürtörtökön Ligeten. A szentmisék után
agapé is lesz. A ligeti alkalmakra kérünk
vállaljatok agapétartást a sekrestyébe
kihelyezett lapon.

Elkészült az adventi, karácsonyi menetrend,
fent van a listákon és hirdetőtáblákon.

Kedden 19 órakor a Iospehinumban Böjte
Csaba atya tart előadást.

Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén, 20:30-kor
Pilisjászfalun a kápolnában szentség-
imádást tartunk.

Pénteken, elsőpéntek lévén, 19-től 22 óráig
a ligeti templomban csöndes szentség-
imádás és gyónási lehetőség lesz.

Jövő hétvégén a ligeti szentmisék után a
könyvtárszobában jótékonysági vásár lesz
a tatai Szent Gergely lakóotthon javára.

A csabai templomban elkészült a gyermek-
sarok. Bemenet jobb kézre, a volt keresztelő-
kápolna lett erre kialakítva. Kitakarítottuk,
leszőnyegeztük és a körülményekhez mérten
„hangszigeteltük” az ajtót. Hamarosan kis-
székekkel és asztallal is bővítjük a berendezést.

A ligeti templomban elkészült a hátsó ká-
polnában a szentmisének a kivetítése és ki-
hangosítása. Ezzel a lehetőséggel a 9-es mise
alatt élhettek (meg amikor sokan vagyunk).
Mindkettő jó megoldásnak kínálkozik arra a
helyzetre is, ha adott esetben a gyermek
viselkedése, hangja zavaró a hívek számára.

Az újabb szempontokat figyelembe véve
(hátsó kápolna misekivetítése, karzat és kórus)
újragondoltuk az áldoztatás rendjét a 9-es
szentmisén. Ketten a szentély és hajó találkozá-
sánál áldoztatnak, ahogyan eddig is. A harma-
dik áldoztató kimegy a hátsó kápolnába áldoz-
tatni, majd felmegy a karzatra ahol az ott
lévőket, majd a kórust (a communió elének-
lése után) áldoztatja meg.

Sokatok kérésének eleget téve a prédiká-
ciók felkerülnek a honlapunkra, ott meg-
hallgathatóak.

Aki idén még nem rendezte az egyházi hozzájá-
rulását, kérjük december közepéig tegye meg.

FOGADÓÓRA

csütörtök 17:00–17:45
péntek 17:00–17:45
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HÉTFŐ 6 óra Piliscsaba

KEDD 6 óra Klotildliget

SZERDA

PÉNTEK 6 óra Piliscsaba

SZOMBAT 18 óra Klotildliget

VASÁRNAP 9 óra Klotildliget
11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu
20 óra Klotildliget
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