
Szívügy

A piliscsabai és a klotildligeti
római katolikus plébániák,
és a pilisjászfalui fília hírei

XVI. évf. 37. szám 2020. nov. 29.

(Ferenc pápa üzenete advent első vasárnapján 2017-ben)

ENGEDJÜK MEG ISTENNEK, HOGY BETÖRJÖN ÉLETÜNKBE!

Mamegkezdjük a karácsonyba
torkolló adventi időszak útját.
Az advent arra szolgál, hogy
befogadjuk a hozzánk érkező Urat,
de arra is, hogy megvizsgáljuk
Istenre irányuló vágyakozásunkat,
előretekintsünk, és felkészüljünk
Krisztus visszatérésére. Ő visszatér
hozzánk karácsony ünnepekor,
amikor az emberi létállapot
alacsonyságában történő történelmi
eljövetelére emlékezünk; de belénk
költözik, valahányszor készek
vagyunk befogadni őt, és az idők
végén ismét eljön majd „ítélni élőket
és holtakat”. Ezért mindig ébernek
kell lennünk, és azzal a reménnyel
kell várnunk az Urat, hogy
találkozunk vele. A mai liturgia épp
a virrasztás és a várakozás eme
szuggesztív témájába vezet
be minket.
Az evangéliumban (vö. Mk 13,33–37)
Jézus arra biztat, hogy vigyázzunk
és virrasszunk, hogy készek legyünk
őt fogadni, amikor visszatér. Azt
mondja nekünk: „Vigyázzatok,
virrasszatok, mert nem tudjátok,
mikor jön el az idő. […] Ne találjon
alva benneteket, ha váratlanul
megérkezik” (Mk 13,33–36).
Az az ember elővigyázatos, aki
a zajos világban nem engedi, hogy
a szétszórtság vagy a felszínesség
úrrá legyen rajta, hanem teljes
és tudatos életet él, aggódása pedig

főképpmásokra irányul. Ezzel
a magatartással észrevesszük
felebarátunk könnyeit
és szükségleteit, és felismerhetjük
emberi és lelki képességeit,
jó tulajdonságait is. A figyelmes
ember a világ felé is nyitott,
igyekszik szembeszállni a benne
uralkodó közönnyel
és kegyetlenséggel, de tud örülni
a szépségeknek és értékeknek,
amelyek szintén fellelhetők benne,
és óvni is kell őket. Akkor
„vigyázunk”, amikor megértő
szemmel nézünk: felismerjük mind
az egyének, mind a társadalom
ínségeit és szegénységeit,
és felismerjük a hétköznapi kis
dolgokban rejtőző gazdagságot ott,
ahová az Úr helyezett bennünket.
Az a virrasztó ember, aki elfogadja
a felszólítást az ébrenlétre, vagyis aki
nem engedi, hogy elnyomja
a csüggedés, a reménytelenség,
a csalódás álma; ugyanakkor
elutasítja a világot elborító rengeteg
hiábavalóság csábítását, amelyek
érdekében nem egyszer feláldozzuk
személyes és családi életünk idejét
és boldogságát. Ez Izrael népének
fájdalmas tapasztalata, amelyről
Izajás próféta számol be: úgy tűnik,
Isten tévelyegni hagyta népét,
messze az ő útjaitól (vö. Iz 63,17),
pedig ez a nép hűtlenségének volt
a következménye (vö. Iz 64,4b).
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HIRDETÉSEK

A bevezetett állami és egyházi rendelkezések alapján
néhány változtatást nekünk is kellett eszközölnünk,
ezeket már az elmúlt két héten ismertettem.
Hétfőtől kezdődnek a roraték, amik reggel 6 órakor
lesznek megtartva, hétfőn és pénteken Piliscsabán,
kedden (gitáros), szerdán (gyertyafényes)
és csürtörtökön Klotildligeten. A klotildligeti
roratéknál nagy tömeg esetén a hátsó kápolnából
is tudjátok követni a szentmisét, illetve a roraték
online is közvetítve lesznek. A hétköznapi esti
szentmisék adventben elmaradnak.
Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén, Pilisjászfalun
a kápolnában szentségimádást tartanuk, a kijárási
tilalom miatt most 19-től 19:30-ig.
Pénteken elsőpéntek lesz, az ilyenkor szokásos esti
gyóntatás a kijárási tilalom miatt most elmarad,
de advent második felében közel 40 órányi gyónási
lehetőséget fogunk nektek biztosítani a karácsonyi
szentgyónás elvégzéséhez.
A karácsonyi gyóntatási és az ünnepi menetrend
függ a december 10-től életbe lépő szabályozástól, így
annak ismertetésére majd azt követően kerül sor.
December 20-ig tartós élelmiszert gyűjtünk
a rászorulók javára a sekrestyékben.

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, ADMINISZTRÁCIÓ

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

SZENTMISÉK RENDJE
a klotildligeti szentmiséket online is közvetítjük

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
18:30 Klotildliget

IGENAPTÁR – ADVENT I. VASÁRNAPJA
Iz 63,16b-17.19b;64,1.2b.3-8
Zsolt 79
1Kor 1,3-9
Mk 13,33-37

Imaszándékunk:

AZ ADVENT ÁTÉLÉSÉÉRT

Velünk is gyakran megesik, hogy
hűtlenek vagyunk az Úr hívásához:
ő megmutatja nekünk a helyes utat,
a hit útját, a szeretet útját,
mi viszont máshol keressük
boldogságunkat.
Elővigyázatosnak és virrasztónak
lenni: ez az előfeltétele annak, hogy
tovább „ne tévelyegjünk messze
az Úr útjaitól”, elveszve bűneinkben
és hűtlenségeinkben.
Elővigyázatosnak és virrasztónak
lenni: ez az előfeltétele annak, hogy
meg tudjuk engedni Istennek, hogy
betörjön életünkbe, jósággal
és gyengédséggel teli jelenlétével
pedig visszaadja létünk értelmét
és értékét.
A Boldogságos Szűz Mária,
az Istenre való várakozás mintaképe
és a virrasztás ikonja, vezessen
minket a fiával, Jézussal való
találkozáshoz, és lobbantsa lángra
szeretetünket iránta!
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