VII. évfolyam 41. szám

2010. december 26
Kegyelmekben gazdag, áldott
Karácsonyt,
és Békés, Boldog Új Évet
kívánnak a kedves Híveknek
a városmajori atyák
DECEMBER 26.: SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
Miserend: délelőtt ½ 8, 9, 11; délután 6 és este½8

SZENT
CSALÁD
VASÁRNAPJÁN
a
nagytemplomban 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.
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

SZENT CSALÁD Vasárnapja
SZENT SZILVESZTER NAPJÁN,
december 31-én, az esti 6 órai szentmise keretében
lesz az év végi hálaadás és rövid beszámoló a
plébánia életéről.
IMAVIRRASZTÁS: December 31-én, a régi
hagyományokhoz híven, imavirrasztást tartunk a
Kistemplomban. Kérjük, hogy aki részt kíván venni az
imádságon, az 11 órára jöjjön a Kistemplomba. Éjfélkor
szentmisével kezdjük az új esztendőt.
JANUÁR 1., szombat, ÚJÉV napja, Szűz Mária
istenanyaságának ünnepe, a Béke világnapja. Kötelező
ünnep, vasárnapi miserend. Kisgyermekek kistemplomi
miséje ezen a napon elmarad.
JANUÁR 2. vasárnap,VÍZKERESZT ÜNNEPE: A
11 órai szentmise elején ünnepélyes vízszentelés. A kórus
alatt elhelyezett megszentelt vízből bárki vihet haza az
otthonába. Ez a nap a hónap első vasárnapja. A 11 órai
szentmisét latin nyelven végezzük, délután 5-órától közös
szentórát tartunk. A kisgyermekek miséje szokásos
időben, 9 órakor kezdődik a Kistemplomban.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS volt az
elmúlt vasárnap az új plébánia és közösségi ház javára.
Hálásan köszönjük az 530.000.-Ft összegű adományt.
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz január 3án, hétfőn, este ½ 8-kor a kistemplomban. Hívjuk a testület
tagjait.
PANNONIA SACRA MISE: Szerdán, január 5-én,
az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia Sacra
Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
SZENTSÉGIMÁDÁS: Január 6-án, elsőcsütörtökön
szentségimádás lesz a papi hivatásokért. A szentségimádásra jelentkezni lehet január 3-tól az irodában.
A NYUGDÍJAS KLUB minden hónap első és
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a
torony földszintjén. Legközelebb 2011. január 5-én.
Együtt lenni jó!
BABA-MAMA KLUB A legközelebbi összejövetele 2011. január 6-án, csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig
lesz a torony földszintjén. Szeretettel várjuk a kismamákat
és gyermekeiket.
ELSŐPÉNTEK: A január 7-én, pénteken, az esti 6
órai szentmisét és szentbeszédet Dr. Beer Miklós, váci
megyés püspök úr mondja. Témája: Hűség az
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egyházhoz, hűség a magyarsághoz. Hitvesi Hűség. A
szentmise után beszélgetésre is lesz lehetőség a
kistemplomban. Minden érdeklődőt várunk!
SZENTMISE LATINUL: December első vasárnapjától 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.
BUDAI
EGYHÁZKÖZSÉGEK
FARSANGI
BÁLJA: 2011. március 5-én, szombaton lesz a
rózsadombi Móricz Zsigmond Gimnáziumban. (Bp. II.
Törökvész út 48.) Jegyek kaphatók a plébánia-irodában
3.500.- Ft-os áron.
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2011.június 10-től 13-ig
autóbuszos zarándoklatot szervez a városmajori Kolping
Család Egyesület Csíksomlyóra. 15 szabad helyre várjuk a
jelentkezőket. Jelentkezni lehet a plébánia-irodában.
ISZAPÁR, SEGÍTSÜNK A KÁROSULTA-KON
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,
SZENTEK ÉLETE
(Az ADOREMUS decemberi száma alapján)
December 26.
A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA és JÓZSEF
Karácsony ünnepe utáni vasárnapon ünnepeljük a Szent
Családot, minden keresztény család példaképét. A Magyar
Katolikus Püspöki Kar 1999-ben körlevelet adott ki A
boldogabb családokért címmel. - XVI. Benedek pápa
2010. november 7-én szentelte fel Barcelonában a Sagrada
Família-templomot. A templom tervezőjéről, Antoni
Gaudíról való megemlékezés után hangsúlyozta a Szent
Család temploma mai felszentelésének jelentőségét. Ez
olyan korban történt, amelyben az emberek azt hiszik
Istentől függetlenül építhetik fel életüket. Gaudí műve által
megmutatja, hogy az ember igazi mércéje Isten, és a valódi
eredetiség titka nem más, mint a visszatérés az eredethez,
Istenhez. A Szentatya idézet az építészt: „A templom az
egyetlen dolog, amely méltóképpen jeleníti meg egy nép

érzéseit, hiszen az emberben lévő legmagasztosabb dolog a
vallás.” A templom felszentelésével megmutatjuk a
világnak Istent, aki az emberek barátja, és arra hívjuk az
embereket, hogy legyenek Isten barátai. A Názáreti Szent
Családnak ajánlotta a templomot, és elmondta, hogy ez a
kis család mindig is a szeretet, az imádság és a munka
iskolája
volt.
Napjainkban
az
életkörülmények
megváltoztak, hatalmas technikai, társadalmi és kulturális
fejlődés zajlott le. E fejlődésnek együtt kell járnia az
erkölcs, a mások iránti figyelem fejlődésével, védeni és
segíteni kell a családokat, hiszen az emberi élet alapja az
egy férfi és egy nő közötti nagylelkű és felbonthatatlan
szeretet. Az igazi szabadság csak ott születhet meg és
maradhat fenn, ahol szeretet és hűség uralkodik. Az
egyház tehát megfelelő gazdasági és szociális
intézkedéseket kér ahhoz, hogy a nők maradéktalanul
megvalósíthassák hivatásukat otthon és a munkahelyükön,
a házasságban egyesülő férfi és nő alkotta család élvezze
az állam határozott támogatását, a gyermekek élete szent
és sérthetetlen legyen fogantatásuk pillanatától kezdve,
segítsék elő jogi és szociális téren is a születések számának
növekedését. Az egyház szemben áll mindennel, ami az
emberi élet ellen irányul, és támogat mindent, ami elősegíti
a természet rendjét, a család intézményének javát. – A
püspöki konferencia döntése értelmében 2010. december
26-án kezdődik a Család éve, amely 2011. december 30ig tart. A tematikus év célja bemutatni, hogy a család
minden közösség alapja, amelynek értékeit meg kell
mutatni, és intézményét megerősíteni.
A HÉTEN LESZ:
Dec. 27. Szent János apostol ünnepe
Dec. 28. Aprószentek
ünnepe
Dec. 31. Szent
Szilveszter
pápa
ünnepe
Jan.1.
Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe (Újév)
Jan.2.
Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Hajdu Áron – Bencze Adrienn (I.8.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Hernádi Jenőt (XII. 28.)
Pelyhe Mihályt (XII.30)
Pintér László Imrét (I.3.)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Január 6-án, este 6 órakor a papi hivatásokért
Január 7-én, este 6 órakor a Magyar Családokért
Január 8-án, este 6 órakor :Szűz Mária Szeplőtlen Szíve
tiszteletére
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
December 29-én, szerdán este 6 órakor
Január 5-én, szerdán reggel 8 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Dec. 27. 1Jn 1,1-4; Jn 20,2-8
Dec. 28. 1Jn 1,5-2,2; Mt 2,13-18
Dec. 29.1Jn 2,3-11; Lk 2,22-35
Dec. 30. 1Jn 2,12-17; Lk 2,36-40
Dec. 31. 1 Jn 2,18-21; Jn 1,1-18
Jan.1. Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Jan.2. Iz 60,1-6; Ef 3,2-3.a5-6; Mt 2,1-12
Jan.3. 1Jn 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25
Jan.4. 1Jn 4,7-10; Mk 6,34-44
Jan.5. 1 Jn 4,11-18; Mk 6,45-52.
Jan.6. 1 Jn 4,19-5,4; Lk 4,14-22a
Jan.7. 1 Jn 5,5-13; Lk 5,12-16
Jan.8. 1 Jn 5,14-21; Jn 3,22-30.
Jan.9. Iz 42,1-4.6-7; ApCsel 10,34-38; Mt 3,13-17

HETI HÍRLEVÉL. A legközelebbi szám január 9-én
jelenik meg.

