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A régi falukban december elejétől csak a
ház körül dolgoztak, a korai sötétedés
miatt ráértek. Erre az időszakra esett az
Ádvent, a karácsonyi készület. Ezért is
olyan gazdagok az adventi népszokások.

Az adventet „kisbűt”-nek nevezték
(kisböjt),mert négy hétig szerdán és
pénteken böjtöltek, és a zajos mulatságtól
tartózkodtak.

Az advent kezdetét éjféli harangszóval
jelezték. Legősibb népszokás a hajnali
mise. Hívták aranyos misének vagy
roráténak is. A havat már előtte illett
eltakarítani, igen lustának tartották,
akinek háza előtt még beharangszóra is
megmaradt. Sok helyen korán kelő
gyerekek csengőszóval költögették házról
házra járva a népet. Karácsonykor, az
utolsó ébresztéskor ajándékot kaptak.

Szinte az egész adventet átjárta a
betlehemezés. Csak felnőttek mehettek,
legföljebb nagylegények. Először a hajnali
misén betlehemeztek, csak utána indultak
a faluba. A betlehemező legények nem
mehettek advent alatt lányos házhoz, illett
komolyan élniük, és ha valamelyik házban
citeraszót hallottak, oda nemmentek be,
mert ők nem cirkuszosok!

A szálláskeresés ősi szokása a Szentcsalád
betlehemi hontalanságára utal, és a
pásztorok jószívűségére, akiket a magyar
nép rokonainak érzett. Koszorúval díszített
képet vittek kilenc-kilenc családhoz az
ünnep előtti kilenc estén.

Az adventi koszorú újabb kori szokás, a
karácsonyfa elődje. A koszorúra tekert
színes szalag a bűnbeesés kígyóját
jelképezi, a négy gyertya pedig a négyféle
adventet: Jézus eljön egykor kisgyerekként,
eljön a mi lelkünkbe, eljön karácsonykor a
világba, és eljön majd a világ végén mint
ítélő bíró. A gyertyák a négy adventi
vasárnapot is jelentik.

Az adventi időhöz tartozik a Katalin-ág
(cseresznye-, meggy- vagy aranyesőág,
amit ezen a napon tesznek vízbe, hogy
karácsonyra kivirágozzék; lányos házaknál
kilenc különféle fáról, ha mind kivirágzik, a
lány egy éven belül férjhez megy) és a
Luca-búza is (a tányérkában szobamelegen
csíráztatott búza karácsonyra megnő;
gyertyát állítanak a közepébe és szentestén
meggyújtva az asztalra teszik).

Az adventi idő utolsó napján volt szokás a
házi bűnvallás: az apa – ünneplő ruhában –
a tisztaszobába hívta a családtagokat, és
rájuk olvasta az év folyamán elkövetett
hibáikat. Ez – valószínűleg – a karácsonyi
gyónás előtti bocsánatkérés színes
maradványa.
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HIRDETÉSEK

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

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

Adventben a roraték reggel 6 órakor
kezdődnek, hétfőn és pénteken
Csabán, kedden (gitáros), szerdán
(gyertyafényes) és csütörtökön Ligeten.
A szentmisék után agapé lesz a
plébániákon.

Pénteken 20 órakor taizé imaóra lesz
az Egyházközségi Nővérek
kápolnájában.

Jövő vasárnap a 17 órás szentmisét
követően Jászfalun, a kápolnában
adventi koncert lesz, melyet agapé
követ.

Elkészült az egyházközségi naptár, a
sekrestyében 2500 forintért
megvásárolható.

A csabai templomban elkészült a
gyermeksarok. A templom bejáratánál
jobbra találjátok, a volt keresztelőkápolna
lett erre a célra kialakítva. Kitakarítottuk,
leszőnyegeztük és a berendeztük.

A ligeti templomban elkészült a hátsó
kápolnában a szentmise kivetítése és
kihangosítása. Ezzel a lehetőséggel a 9
órás mise alatt élhettek (vagy amikor
sokan vagyunk), hogy így mindenki
beférhessen a templomba.

Az újabb szempontokat figyelembe véve
(hátsó kápolna misekivetítése, karzat és
kórus) újragondoltuk az áldoztatás
rendjét a 9 órás szentmisén. Ketten a
szentély és hajó találkozásánál
áldoztatnak, ahogyan eddig is. A
harmadik áldoztató kimegy a hátsó
kápolnába áldoztatni, majd felmegy a
karzatra, ahol az ott lévőket, majd a
kórust (a communió eléneklése után)
áldoztatja meg.

Karácsonyig tartós élelmiszert gyűjtünk
a rászorulók javára Csabán és Jászfalun a
sekrestyékben, Ligeten a misekuckó
előtti helyiségben.AKTUÁLIS MISEREND

FOGADÓÓRA

csütörtök 17:00–17:45
péntek 17:00–17:45

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS

telefon 06 30 611 1296
e-mail px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA IRODISTA

telefon 06 20 554 9145
e-mail sylvia.kiraly@gmail.com

HÉTFŐ 6 óra Piliscsaba

KEDD 6 óra Klotildliget

SZERDA 6 óra Klotildliget

CSÜTÖRTÖK 6 óra Klotildliget

PÉNTEK 6 óra Piliscsaba

SZOMBAT 18 óra Klotildliget

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


