VII. évfolyam 38. szám

2010. december 5.
HELYI
KARITÁSZGYŰJTÉS:
ma,
december 5-én, vasárnap, gyűjtést tartunk a
plébánia
segélyezetteinek
javára.
Az
adományokból szerény csomagot állítunk össze,
hogy ezzel tegyük szebbé rendszeresen segélyezett
testvéreink Karácsonyát.
ADVENT: második vasárnapja van. Az
adventi, hajnali „Rorate” miséket hétköznapokon
reggel 6 órakor tartjuk. Hétfőn, szerdán és pénteken
a rorate mise után 1/2 7-től a Reggeli dicséretet
énekeljük a zsolozsmából, majd 7 órakor kezdődik
a rádiós mise. Kedden, csütörtökön és szombaton
beszélgetésre, teázásra hívják a fiatalok a kedves
Híveket a kistemplomba.
ADVENT FOLYAMÁN hétköznaponként
nem tartunk reggel 8 órakor szentmisét.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS:
szombatonként az esti 6 órai szentmise elején
történik.
IFJÚSÁGI LELKINAP: Középiskolás és
egyetemista fiatalok részére ifjúsági lelki nap lesz
december 11-én, szombaton, 9 órától délután 4
óráig. A lelki napot Czap Zsolt, PestszentlőrincSzemeretelepi plébános atya tartja.
SZENTMISE LATINUL: December első
vasár-napjától kezdődően, a jövőben minden hónap
első vasárnapján a 11 órai szentmisén a szentmise
egyes részeit latin nyelven mondjuk, hogy az
ismert imákat az egyház ősi latin nyelvén is
ismerjük és közösen imádkozzuk.
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz
december 6-án, hétfőn, este ½ 8-kor a
kistemplomban. Hívjuk a testület tagjait.
ÁRVERÉS lesz újra az új plébánia és
közösségi ház javára. Ebben az évben is
megrendezzük az árverést a Hívek által ingyenesen
beadott értéktárgyak-ból. Kérjük a kedves Híveket
hozzanak régi, a II. világháborút megelőző időkből
származó porcelán, üveg, ezüst tárgyakat, vagy

ADVENT 2. Vasárnapja
bizsukat, régi pénzeket, kitüntetéseket, kisebb
képet stb. Mint az elmúlt évben, most is ezeket
árvereznénk el és a befolyó pénzt a jövendő
plébánia és közösségi házunk építési költségeire
adnánk. Ha mindenki csak egy szép tárgyat hoz,
biztos, most is szép, gazdag anyag fog összegyűl-ni
és jelentős segítséget tudunk így nyújtani az
építkezéshez. Az árverés időpontja december 11én délután ½ 5 órától a kistemplomban. Az
összegyűjtött tárgyak megtekinthetők az árverést
megelőző héten Schrődl Andrásné budai várban
lévő régiségboltjában (Hess András tér 4. Fortuna
udvar). Schrődl Mónika telefonon is elérhető, a
06/20/913-3683 számon.
ADVENTI VÁSÁR: Ma, december 5-én,
vasárnap, a kisgyermekek miséje után 10 órától 13
óráig adventi vásárt tartunk a Kistemplomban.
MÉZ és SZILVALEKVÁR VÁSÁR: Jövő
vasárnap, december 12-én, a kisgyermekek miséje
után a kistemplomban 10 órától mézet, illetve
csongrádi szilvalekvárt árusít Zalavári Szilveszter.
ÚJ EMBER MAGAZIN: Megjelent az Új
Ember Magazin novemberi és decemberi dupla
száma karácsonyi CD-melléklettel. Kapható a
sekrestyében 750.- Ft.
Ebben
az
évben
a
RUHAVÁSÁR:
hagyományos ruhavásár elmarad.
MEGÚJUL A FŐBEJÁRAT
Balesetveszélyessé vált, és nagyon csúnyán
megrongálódott
templomunk
főbejárata.
Megkezdődtek a felújítási munkálatok, és reméljük,
hogy még karácsony előtt elkészül a kövezet és a
nehezen nyitható-zárható főkapu felújítása is. Az
építkezés alatt csak az oldalbejáratokat tudjuk
használni. A reményeink szerint rövid ideig tartó
kellemetlenségekért a kedves Hívek szíves
elnézését kérjük. Reméljük, hogy a megújult
főbejárat szépsége kárpótol majd a rövid ideig tartó
kellemetlenségekért.

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
1122 Budapest Csaba u. 5.  Honlap: http://www.communio.hu/varosmajor/
Elérhetőségek: 212-4656  06-20-8280-555  email: vmajorplebania@freemail.hu
Irodai ügyelet: hétfőtől péntekig: de. 10.00-12.00, du. 16.00-17.00  Sürgősségi betegellátás: 213-9620
Miserend: hétköznap: 7.00, 8.00, 18.00 vasárnap: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, 19.30
(Diákmise: 9.00 Nagytemplom, Kisgyermekek miséje: 9.00 Kistemplom, Ifjúsági mise: 19.30)
Szentségimádás: minden vasárnap 17.00-18.00 és minden pénteken 18.30-19.30
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ISZAPÁR, SEGÍTSÜNK A KÁROSULTAKON Mód Miklós plébános atya kérése, hogy
ruhát most nem kérnek, hanem most elsősorban
pénzadományt. Számlaszám: 12011148-0012453400800007, ISZAPÁR megjegy-zéssel. Aki
munkával szeretne a helyszínen segíteni, ezt
legmegfelelőbben a Magyar Katolikus Karitásznál
történő jelentkezés által lehet megszervezni.
Információt a www.karitasz.hu oldalon lehet
találni. Tárgybeli adományokat is lehet leadni a
XII. kerületi Fidesz Irodában (Királyhágó tér 4.),
amit ingyenesen juttatnak el a szerencsétlenül
jártakhoz. Jelenleg nagy szükségük van tartós
élelmiszerekre, tisztító és tisztálkodási szerekre,
higiéniai felszerelésekre.
A
ÖNKÉNTES
BETEGLÁTÓGATÓK:
Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes
beteglátogatók
jelentkezését
várja.
A
beteglátogatásra
jelentkező
önkéntesek
a
szolgálatuk megkezdése előtt felkészítő képzésben
vesznek részt, melynek helyszíne az Országos
Onkológiai Intézet. Itt évente több alkalommal
tartanak képzéseket. A soron következő képzéssel
kapcsolatban felvilágosítást kérni és a képzésre
jelentkezni a Bp. Katolikus Kórház-lelkészségen
lehet, hétköznap: 8-tól 16 óráig a 224-8640-es
telefonszámon,
SZENTEK ÉLETE
(Az ADOREMUS decemberi száma alapján)
December 6.
SZENT MIKLÓS püspök
A mai Törökországban lévő Myra városának
volt a püspöke. 1087-ben Bariba (Olaszország)
hozták ereklyéit, és egy csodálatos bazilikát
építettek tiszteletére. Ekkor vált ismertté Európa
számos országában. Középkori drámák és játékok
főszereplője a sok csodát cselekvő szent.
Jótékonyságáról számos történetet és legendát
ismerünk. Az egyik elbeszéli, hogy amikor meghalt
Myra püspöke, a környék püspökei összejöttek az
új püspök megválasztására. Éjszaka az egyikük
szózatot halott: „Holnap délben állj a templom
kapujába. Az első ember, aki belép, a Miklós nevet
fogja viselni. Őt szenteljétek püspökké!” Valóban,
Isten hűséges szolgája, Miklós lépett be a
templomba. Amikor közölték vele a történteket,
először tiltakozott, majd a választást elfogadva
püspökké szentelték.
December 7.
SZENT AMBRUS püspök és egyháztanító
340 körül született a mai Trierben, keresztény
római családból. Gyorsan emelkedett a közéleti
ranglétrán. Mint Milánó kormányzója megakadályozta a zavargásokat a katolikusok és az ariánusok
között az új püspök megválasztása alkalmából.
Ekkor közfelkiáltással őt választották meg, noha
még csak katekumen volt. 374. november 30-án

keresztelték meg, és december 7-én szentelték
püspökké. Küzdött a pogányság és az arianizmus
ellen, a szegények igazi atyja volt, sőt a császárral
szemben is védelmezte az Egyház jogait. Az
úgynevezett ambrozián liturgiának volt elindítója,
amely mind a mai napig él Milánóban és
környékén. Közel húsz himnuszt írt, amelyeket az
Egyház többségében ma is használ a zsolozsmában.
Karácsonyi himnuszából két versszak: „Ki az
Atyának mása vagy,/ Ölts testet, győzelmed jelét,/
Testünket, s gyámoltalant,/ Tegye acélossá erőd. Már fénylik Jézus jászola,/ Új fényt lehel az
éjszaka./ Ezt immár meg ne rontsa éj,/ Nem-szűnő
lágy legyen a hit.” 397. április 4-én halt meg
Milánóban, ereklyéi a Szent Ambrus-bazilikában
vannak.
December 8.
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA
A XI. században Angliában és Normandiában
liturgikus ünnepe volt, a XV. században egy helyi
zsinat a bűnnélküliséget már kifejezetten a hit
misztériumaként említette. 1854-ben IX. Piusz
pápa dogmaként kihirdette: „A Boldogságos Szűz
Mária létének első pillanatától kezdve mentes volt
az eredeti bűntől és minden más bűntől.” A keleti
hagyomány atyái az Istenanyát „egészen szentnek”
nevezik, és úgy ünneplik, mint a „bűn minden
szennyétől mentes Istenanyát, akit mintegy a
Szentlélek alkotott és képzett új teremtménnyé.”
Isten kegyelme által Mária minden személyes
bűntől is tiszta maradt egész élete folyamán –
tanítja a Katolikus Egyház Katekizmusa. Az ünnep
jól illik az adventi idő várakozásába.
A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Szt. Miklós püspök emléknapja
Kedden:
Szt.
Ambrus
püspök
Szerdán: A Boldogságos Szűz Mária
Fogantatása, főünnep

emléknapja
Szeplőtelen

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Lipcsei Márton (XII.11.)
Városi Péter (XII.12.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Kiss Ferencnét (XII. 9.)
Dr. Kiss Lászlónét (XII. 10.)
Ákos Gézát (XII. 10.)
Dr. Tolnay Pált (XII. 10.)
SZENTMISÉT MONDUNK ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
December 9-én, csütörtökön, este 6 órakor
A
SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap:Iz 11,1-10; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12
Hétfő: Iz 35,1-10; Lk 5,17-26;
Kedd: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
Szerda: Ter 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Csütörtök: Iz 41,13-20; Mt 11,11-15
Péntek: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
Szombat: Sir 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
Vasárnap:Iz 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11

