
 
2010. december 19.                                                                       ADVENT 4. Vasárnapja 

 

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    Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 

és péntek du. 15.00-17.00 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 

hétfőtől szombatig reggelente 7.30-8.00       
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 

VII. évfolyam 40. szám 

Kegyelmekben gazdag, áldott 
Karácsonyt, 

kívánnak a kedves Híveknek 

a városmajori atyák 

DECEMBER 24: 15.00-kor: pásztorjáték a 
nagytemplomban. Ezen a napon a 6 órai mise elmarad, 
csak éjféli szentmise lesz 24 órakor. 
DECEMBER 25.: SZENT KARÁCSONY ÜNNEPE 
Miserend: délelőtt ½ 8, 9, 11; délután 6 és este ½ 8 
Kistemplomban 9 órakor kisgyermekek miséje. 
A 11 órai ünnepi szentmisén énekkarunk és zenekar 
közreműködésével Mozart d-dur  miséjét éneklik  
Délután 5 órakor szentségimádás 
DECEMBER 26.: SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA  
Miserend: délelőtt ½ 8, 9, 11; délután 6 és  este½8  
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJÁN a nagytemp-
lomban a 9 órai szentmise keretében lesz a családok és 
házaspárok megáldása. Szeretettel várjuk erre az ünnepi 
alakalomra egyházközségünk családjait és a házaspárokat. 
Különösen azokat, akik ebben az évben kötötték meg 
házasságukat és azokat, akik az 5, 10, 20, 25, 50, 60, 65 
éves házassági évfordulójukat ünnepelték a 2010-es 
esztendőben. Azokat a szülőket is szeretnénk köszönteni, 
akiknek ebben az évben született gyermekük. A szentmise 
után hívjuk a kedves Testvéreket, különösen az említett 
évfordulós házaspárokat és szülőket a kistemplomba egy 
szerény agapéra. Kismise ezen a napon természetesen 
nincs.       
 Az utolsó RORATE szentmise 24-én, pénteken 
lesz, reggel 6 órakor.   
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS van ma, a 
szentmisék után az új plébánia és közösségi ház javára. 
Előre is hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat! 
 ADVENT: negyedik 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 
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. 
 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.
 SÜTEMÉNYVÁSÁR: Ma a kistemplomban a 
kisgyermekek miséje után 10 órától süteményvásár lesz. A 
Hűvösvölgyi Gyermekotthon lakói árulják saját készítésű 
süteményeiket. Vásárlásunkkal a gyermekotthon kis lakóit 
támogathatjuk.     
 FENYŐFAÁLLÍTÁS A NAGYTEMPLOMBAN: 
December 20-án, hétfőn reggel 8 órára várjuk azokat a 
segítőkész fiúkat és férfiakat, akik szívesen részt vennének 
és segítenének a nagytemplomi fenyőfák és a Betlehem 
felállításánál. Előre is köszönjük a segítséget.  
 A KATOLIKUS KARITÁSZ vasúti szociális 
szolgálatának és Teréz anya nővérei gondo 
zottainak javára a plébánia irodájában gyűjtünk 
szárazsüteményt december 20-án, hétfőn este 6 óráig Mádl 
Dalma asszony felkérése szerint. 
 A MÁLTAI MELEGEDŐ vezetője most is kéréssel 
fordul hozzánk. Karácsony örömét szeretnék a 
hajléktalanokhoz is eljuttatni. Ezért kérik, hogy, aki teheti, 
járuljon hozzá édességgel, süteménnyel, bármilyen tartós 
étellel (konzerv, kolbász, savanyúság stb.) ennek a 
szándéknak megvalósításához. Az adományokat el lehet 
vinni december hónapban hétfőtől szombatig a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Moszkva tér 17. sz. alatti 
hajléktalanok nappali melegedőjébe reggel 7-től 12 óráig. 
 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 
következő társadalmi hittanórája december 20-án,  hétfőn 
este 7 órakor lesz a kistemplomban.    A 
 A NYUGDÍJAS KLUB minden hónap első és 
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a 
torony földszintjén. Legközelebb 2011. január 5-én.



 BABA-MAMA KLUB december hónapban már nem 
tart összejövetelt. A legközelebbi összejövetele 2011. 
január 6-án, csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig lesz a 
torony földszintjén. Szeretettel várják a kismamákat és 
gyermekeiket. 
 MEGÚJUL A FŐBEJÁRAT  
 Balesetveszélyessé vált, és nagyon csúnyán 
megrongálódott templomunk főbejárata. A hét elejére 
befejeződnek a felújítási munkálatok a lépcsőt és a bejárat 
burkolatát illetően. A nehezen nyitható-zárható főkapunak 
részleges felújítása is elkészül. A munkát januárban 
folytatják. Az építkezés alatt csak az oldalbejáratokat 
tudtuk használni. Köszönjük a kedves Hívek megértését. 
Reméljük, hogy a megújult főbejárat szépsége kárpótol 
majd a rövid ideig tartó kellemetlenségekért.    

 ISZAPÁR, SEGÍTSÜNK A KÁROSULTAKON 
Mód Miklós plébános atya kérése, hogy ruhát most nem 
kérnek, hanem most elsősorban pénzadományt. 
Számlaszám: 12011148-00124534-00800007, 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.   
 URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében egy-, 
három- és hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók. Várjuk 
az érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-ügyintézés a 
plébánia irodájában kedden délelőtt 10-től 12-ig és 
pénteken délután 3-tól 5 ig. Érdeklődni és időpontot 
egyeztetni a plébánia irodájában vagy telefonon is lehet a 
212-4656 számon.     
 ÖNKÉNTES BETEGLÁTÓGATÓK: A 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,     

 MUNKATÁRSAK KARÁCSONYA : 
December 28-án, kedden, délután 4 órakor 
lesz a kistemplomban a plébániai 
munkatársak karácsonyi ünnepsége. 
Ezúton hívom és szeretettel várom 
mindazokat, akik az év folyamán 
rendszeres vagy esetenként segítették a 
munkámat és hozzájárultak plébániai 
közösségünk épüléséhez, bővüléséhez és a 
szeretetben történő gazdagodásához. 
Kérem, hogy aki olvassa ezeket a meghívó 
sorokat, adja tovább azoknak a 
munkatársaknak is, akikhez nem jut el a 
Heti Hírlevél.      Zoltán atya 
 

       SZENTEK ÉLETE     
  (Az ADOREMUS decemberi száma alapján)  

           December 21.     
       KANÍZIUSZ SZENT PÉTER  
    áldozópap és egyháztanító  
A mai Hollandia területén született 1521-ben. Belépett 
a jezsuita rendbe, ott szentelték pappá. A katolikus 
megújhodásnak szentelte életét. Prédikációival, 
különböző teológiai kézikönyvek írásával sokat 
segített. Legjelentősebb műve azonban a Katolikus 
Katekizmus volt. A kor tévedéseivel szemben 
világosan megfogalmazta a hit tanítását. Számos 
nyelvre lefordították művét, körülbelül négyszáz 
kiadást ért meg. Figyelemmel volt a tanulók korára, 
felkészültségére. Mint teológus részt vett a tridenti 
zsinaton, rövid ideig Bolognában is tanított. Életének 
utolsó évtizedeit Németországban töltötte, ahol számos 
jezsuita kollégiumot szervezett. Szent Bonifác után 
Németország második apostolának tartják. A svájci 
Fribourgban halt meg 1597-ben. XI. Piusz pápa avatta 
szentté és nyilvánította egyháztanítónak. 

December 23. 
   KENTY (KENTI) SZENT JÁNOS 
      áldozópap 
A Krakkói egyházmegye területén született 1390-
ben. A krakkói egyetemen filozófiát és teológiát 
tanított. Példaképe volt paptársainak és 
növendékeinek. Később plébános lett, különös 
szeretettel és figyelemmel viseltetett a szegények 
iránt. „Csak egyedül Isten volt a szívében és az 
ajkán” – írta róla XIII. Kelemen pápa. 1473-ban 
hunyt el Krakkóban. 
     A HÉTEN LESZ:  
Dec. 25. Karácsony főünnepe  
Dec. 26. Szent István vértanú ünnepe,   
  Szent Család vasárnapja  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Vajna Zsolt (XII.26.)     
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Mezővári Ferencet (XII. 21.)  
Marczal Gabriellát (XII. 22.)  
Molnár Sándornét (XII. 22.)  
Özv. Marton Istvánnét (XII. 23.)  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
December 21-én, kedden este 6 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap:Iz 7,10-14; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24 
Dec. 20.:Iz 7,10-14; Lk 1,26-38  
Dec. 21. Én 2,8-14 v. Szof 3,14-18a; Lk 1,39-45 
Dec. 22.1Sám 1,24-28;Lk 1,46-56 
Dec. 23.Mal 3,1-4.4,5-6;Lk 1,57-66 
Dec. 24. 2Sám 7,1-5.8b-11.16; Lk 1,67-79 
Dec. 25. Iz 9,1-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14 
    vagy Iz 62,11-12; Tit 3,4-7; Lk 2,15-20 
    vagy Iz 52,7-10; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18 
Dec. 26. 3,3-7.14-17a; Kol 3,12-21;Mt 2,13-15.19-23 
 


