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A negyedik adventi gyertya lángja
fölmelegít, hogy Máriás-lelkületű
szentestére készüljek. Nem titkolja,
hogy bizony fegyelmet és áldozatot is
jelent: valakinek vállalni kell a tudatosan
áhítatos családi ünnep szervezését,
rendezését.

Még a nemhívőkkel is legalább arasznyi
mennyországot csináltat a szenteste.
A reklám és az üzlet a maga
primitívségével akaratlanul is ennek a
kis mennyországnak a díszleteit
szállítják. Persze minél mélyebb a
hitem, annál szebb, igazibb a
karácsonyom.

Akkor lesz „gyökere” a
karácsonyfámnak, ha a szentestémből
nemmarad el az ima, a történet
felolvasása, az imádságos ihletésű, nem
gépből játszott ének, és a fegyelmezett
ajándékosztás.

Őseink ünnepi népszokásait ne csak a
tévéből élvezzem, hanem fokozatosan
hozzam is vissza! Talán rádöbben a
társadalom, hogy Jézus eljött, hogy
megmutassa: a világ nem szórakoztató
üzemnek, hanem laboratóriumnak,
kórháznak és templomnak épült.

Frázis lett, hogy a Földünk mára egy
nagy falu. Nos, ha ez részben igaz is,
sajnos túl sok földönfutó akad a nagy
faluban. Szívszorító, hogy a földre lépett
Istengyermek rögtön kezdetben vállalja
a földönfutók, az otthontalanok sorsát.

Befogadom-e őt a rám szoruló
embertársban, a szívem ajtaján kopogó
családtagban, szomszédban,
munkatársban?

Időszámításunkat Jézus születésétől
kezdjük: Az én személyes időszámításom
szintén vele kezdődik-e?

KARÁCSONYI GONDOLATOK BINDES ATYÁTÓL

IGENAPTÁR – ADVENT 4. VASÁRNAPJA
Iz 7,10–14
Róm 1,1–7
Mt 1,18–24 DEC.22

Imaszándékunk:
HÁLÁBÓL A MEGTESTESÜLÉSÉRT



Szívügy — a Klotildligeti Jézus Szíve Plébánia értesítője
Megjelenik: minden vasárnap
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1. www.piliscsabatemplom.hu

HIRDETÉSEK

Hétfőn 6 órakor a csabai templomban
tartjuk az utolsó rorátét, ami
gyertyafényes lesz.

Kedden, karácsony vigíliáján a
következő a menetrendet:

• Csabán és Jászfalun 16 órakor
pásztorjátékot, Ligeten 16 órakor
grecciót tartunk.

• Pilisjászfalun 22 órakor, Csabán
24 órakor lesz az éjféli szentmise,
utána a csabai templomtéren egy
kis forraltborozást tartunk.

A korábbi ligeti 22 órás szentmise
megszűnik, ha valaki szeretne
segítséget kérni a csabai éjféli
szentmisére való eljutásban, akkor
kérem, jelezze. Összességében
mindhárom helyen 1-1 szentmise lesz.

Szerdán, karácsony napján Csabán
9 órakor szlovák szentmisét is tartunk.
Ligeten 9, Csabán 11, és Jászfalun
17 órakor tartjuk az ünnepi szentmiséket.
A korábbi ligeti 20 órás szentmise ezentúl
nem lesz. Összeségében mindhárom
helyen 1-1 szentmise lesz.

Csütörtökön, karácsony másnapján,
11 órakor Csabán tartunk szentmisét.

Pénteken 18 órakor Csabán lesz
a szentmise.

Szombaton, december 28-án,
aprószentek napján Ligeten 18 órakor
szentmisét tartunk az élet
megszenteléséért, ez a mise lesz a lelki
örökbefogadás záró szentmiséje is; ezt
követően egy kis tanúságtételre és imára
kerül sor. Erre az alkalomra hívjuk még a
Szent Mónika közösség és a Ferences
Világi Rend tagjait is.

Vasárnap, a szentmisék végén Szent
János apostolra emlékezve borszentelést
tartunk.

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

AKTUÁLIS MISEREND

HÉTFŐ 6 óra Piliscsaba

KEDD 16 óra Klotildliget
22 óra Pilisjászfalu
24 óra Piliscsaba

SZERDA 9 óra Piliscsaba (szlovák)
9 óra Klotildliget
11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu

CSÜTÖRTÖK 11 óra Piliscsaba

PÉNTEK 18 óra Piliscsaba

SZOMBAT 18 óra Klotildliget

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


