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A Család Éve

A nyár elmúltával szeretettel köszöntöm a Heti
Hírlevél oldalán is a kedves Városmajori Híveket.
Remélem, hogy volt alkalma mindenkinek. nyaralni,
pihenni valamilyen formában, és a nyári pihenés
mindenkinek a javára vált. A szeptemberi iskolakezdés
az új munkaév kezdetének érzését kelti bennünk,
felnőttekben is. Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy
segítsen mindnyájunkat ebben az új munkaévben, hogy
jó szívvel és eredményesen dolgozzunk. Zoltán atya
SZENTMISÉK RENDJE: Csütörtöktől, szeptember 1-től ismét lesz hétköznap 8 órai szentmise.
IRODAI ÜGYELETI REND:
Holnaptól, augusztus 29-től visszaáll a szokásos
irodai rend. Hétfőtől péntekig minden nap délelőtt
10-től 12-ig és délután 4-től 5-ig lesz irodai ügyelet.
„HARMADIKVASÁRNAPI” GYŰJTÉS: A múlt
vasárnap gyűjtés volt az új plébánia és közösségi ház
javára. Hálásan köszönjük a 295.000.- Ft adományt!

ELSŐPÉNTEK: A héten, szeptember 2-án,
elsőpénteken az esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet
Bíró László, tábori püspök úr mondja a magyar
családokért. Témája: A Család éve. A szentmise után
beszélgetésre is lesz lehetőség a kistemplomban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
VENI SANCTE: A tanévkezdő szentmise
szeptember 4-én, jövő vasárnap lesz, 9 órakor, a
nagytemplomban. Ide várjuk az alsó és felső
tagozatos gyermekeket, középiskolásokat, valamint a
kisgyermekes családokat. A plébánia híveinek és
családjainak közösségében kérjük a Szentlélek
segítségét az induló tanévben a munkához, és
tanuláshoz. .
KISTEMPLOMI GYERMEKMISE Két hét
múlva vasárnap, szeptember 11-én lesz első
alkalommal. Örülnénk, ha a kismise kezdésének
időpontja pontosan 9 óra lehetne, a nagytemplomi
misével azonosan. A kistemplomi gyermekmisére
várjuk az alsó tagozatos gyermekeket, különösen is
azokat, akik elsőáldozásra készülnek, valamint a
szüleiket és a kisgyermekes családokat.

Évközi 22. Vasárnap
TEMPLOMUNK KÓRUSA szeptember 1-én
kezdi éves munkáját. A próbákat minden héten, az
eddigi gyakorlattól eltérően, csütörtökön este 18.30tól 20.30-ig tartják az új plébánia és közösségi ház
épületében. Szeretettel várnak új jelentkezőket. Jelentkezés a próbák alkalmával Fekete Andrea karnagynál.
KÉPVISELŐTESTÜLETI
GYŰLÉS
lesz
szeptember 5-én, hétfőn, este ½ 8-kor az új plébánia
épületében.
A NYUGDÍJAS KLUB ezután is minden hónap
első és harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja
összejöveteleit a torony földszintjén. Az első
összejövetel szeptember 7-én lesz. „Együtt lenni jó!”
TEMPLOMI HITTANÓRÁK szeptember12-én,
hétfői napon kezdődnek a kifüggesztett rend szerint.
BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál professzor,
apostoli protonotárius vezetésével szeptember 14-én,
szerdán, 7 órakor lesz az első bibliaóra a nyári szünet
után, a nagytemplomban Veni Sancte szentmise
keretében. A bibliaórák témája Szent Péter apostol 1.
és 2. levelének magyarázata lesz.
A KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA első
előadása szeptember 18-án, vasárnap, este 7 órakor lesz a
kistemplomban. Előadó Bőzsöny Ferenc rádióbemondó,
előadóművész. Előadásának címe: „ Egyházam és hazám
szolgálatára” Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya első
hittanórája a nyári szünet után szeptember 19-én,
hétfőn, este 7 órakor lesz a kistemplomban.
NYITOTT TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA
Templomunk is csatlakozik a Kulturális Örökség
Napjai rendezvénysorozathoz szeptember 17-én,
szombaton, a Nyitott Templomok Éjszakájának
megrendezésével. Templomunk éjfélig lesz nyitva.
Várjuk és hívogatjuk betérésre az erre járókat. A
betérőknek segíteni szeretnénk abban, hogy lelkileg
gazdagodva,
szép
élménnyel
távozzanak
a
templomból. A harangok 15 fős csoportokban történő
meglátogatására is lesz lehetőség 17-én, szombaton,
Alsó korhatár a 14. életév. A kistemplomban teaház
várja a vendégeket este ½ 8-tól éjfélig. A kistemplomi
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programokat a fiatalok szervezik. A nap eredményes
megrendezéséhez bizalommal számítunk a kedves
Hívek közreműködésére is. A közreműködés módjairól
és lehetőségeiről az ingyenes asztalon található
szórólap segítségével tájékozódhatnak a kedves Hívek.
A közreműködést felajánló jelentkezést az ingyenes
asztalon található tájékoztató levágható részén lehet
megtenni. A kitöltött jelentkezési lapot a plébánia
irodájában lehet leadni. Előre is köszönjük.
KATEKUMENÁTUS:
Egyházkóstoló
címmel
beszélgetés-sorozat kezdődik távolabb álló érdeklődők
számára. Kérdezni, vitatkozni, tanulni, nevelődni lehet a
szerda esti találkozókon, melyek 19 órakor kezdődnek.
Első alkalommal szeptember 28-án, a városmajori
torony földszinti szobájában. A részvételi szándék
bejelentése történhet a plébánia irodájában, akár telefonon
a 212-4656 számon, vagy legkésőbb a helyszínen.
Különösen is ajánljuk azoknak, akik templomi esküvőt
szeretnének, de nem gyakorló keresztények.
Kérjük a gyakorló hívőket, továbbítsák meghívásunkat
érintett ismerőseiknek, rokonaiknak, szomszédaiknak, akik
nem olvashatják levelünket.

BABA-MAMA KLUB első összejövetele a nyári
szünet után szeptember 22-én, csütörtökön lesz a
torony földszintjén, délelőtt 10-től 12-ig.
ZARÁNDOKLAT MÁRIACELLBE: Az idei
városmajori fogadalmi zarándoklat Máriacellbe szept.
24-25-én lesz. Jelentkezni lehet az irodában. A
költsége 12.500 Ft., amit a jelentkezéskor, és 50 Euro,
amit az autóbuszban kell majd fizetni.
ÚJ EMBER MAGAZIN: Az Új Ember Magazin
szeptember-októberi száma megjelent. Kapható a
sekrestyében 450.- Ft-os áron.
ÚJSÁGRENDELÉS: Sokféle keresztény folyóirat és
újság jár plébániánknak, de talán éppen ezért az egyes
lapokból csak kevés példány fogy. A megrendelt
folyóiratokat és újságokat viszont ki kell fizetnünk, még
akkor is, ha megmaradnak, illetve, ha eltűntek anélkül,
hogy kifizették volna, így túl nagy a ráfizetésünk. Ezért
az Új Ember és a Keresztény Élet újságok kivételével az
egyes folyóiratokból csak annyi példányt rendelünk,
ahányra a kedves Híveknek igényük van. A: Képmás, A
szív, és a Szent Kereszt Magazin példányait csak az
irodában fogjuk árusítani..
KÖNYVAJÁNLÓ: Szeretettel ajánljuk, különösen
azoknak, akik már az első három kötetet megvásárolták,
hogy megjelent Katona István püspök atya „Szentek,
szent életű emberek” című könyvének IV. kötete. A
könyv 1.600.- Ft-os áron kapható az irodában.
URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében egy-,
három- és hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók. Várjuk
az érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-ügyintézés a
plébánia irodájában kedden d.e. 10-től 12-ig és pénteken
d.u. 3-tól 5 ig. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a
plébánia irodájában vagy telefonon is lehet. Tel: 212-4656.
PLÉBÁNIÁNK NEHÉZ PÉNZÜGYI HELYZETE

Nem a kapzsisággal fűszerezett telhetetlenség,
hanem a helyzet adta szükség miatt írom az alábbi
sorokat. Rendszeresen tapasztaljuk a kedves Hívek
nagylelkű adományait, amikor hónapról hónapra a
„harmadik-vasárnapi” gyűjtéseket rendezzük az új
plébánia és közösségi ház javára. Ugyancsak a kedves
Hívek nagylelkűsége mutatkozik meg, amikor az
országos gyűjtésekkel is pénzadományt kérünk a

kedves Hívektől. A nagylelkűséget a mai nehéz
pénzhelyzetet ismerve is tapasztaljuk. Ugyanakkor
nagyon is érződik, a régebbi évekhez viszonyítva,
amikor még nem volt ilyen nagyméretű a sok-sok
becsületes polgár súlyos vagy még súlyosabb anyagi
helyzete, hogy a nagylelkűség megvan ugyan, de a
valóság az, hogy a pénz összege egyre kevesebb. A
templomban elhelyezett perselyekben alig-alig dobnak
pénzt a kedves Hívek. A Szent Antal perselyben
például a heti 25-30 ezer forint régebben mindig
összegyűlt. Mostanában 15-18 ezer forint az átlagos
heti bevétel. Így lehetséges, hogy hamarosan tovább
kell csökkenteni a most már amúgy is 60-ról 50 főre
csökkentett
létszámát
egyházközségünk
azon
Híveinek, akiket havonta minimális összeggel, 1500
forinttal,
támogatunk.
Tudjuk,
hogy
járnak
perselyfosztogatók is a templomba, ezért minden nap
kiürítjük a perselyeket. Az utcai kéregetőknek és
hajléktalanoknak olykor-olykor adott pénzsegély nem
a Hívek adományából történik, hanem ki-ki a saját
pénzéből ad, ha ad. Ezzel a néhány adattal csupán
érzékeltetni akartam plébániánk nagy nehézségekkel
küzdő helyzetét. Egyre több gondot okoz a közüzemi
díjak fizetése. Takarékoskodnunk kell a világítással,
télen a fűtéssel is. Gondolnunk kell arra, hogy havonta
kell a templomi dolgozók bérét is kifizetni. Az új
plébánia megépülése nagy öröm, de megemeli az
anyagi terheket is. Régebben 2-3 hónapra előre minden
szentmisére volt befizetés különböző szándékokra.
Most napok telnek el ilyen befizetés nélkül. Ezekből a
befizetésekből
jut
a
misézőnek,
kántornak,
sekrestyésnek. Ha nincs befizetés, akkor ez is a
templom pénztárát terheli.
A közös teherviselés módja az egyházi
hozzájárulás (régen adónak neveztük) hűséges
befizetése. Ennek összege önkéntes. Irányelv: a
jövedelem 2 %-a. Nyugdíjasok esetében nincs
semmiféle irányelv. Ez a lakásra érkező, fényképes
igazolvánnyal rendelkező plébániai küldötteinknek,
vagy közvetlenül az irodában lehet befizetni.
Most nagy bizalommal kérem azon kedves Hívek
nagyobb anyagi áldozatvállalását, akik ezt a pénzügyi
helyzetük alapján könnyebben megtehetik. Az egész
közösség nevében hálásan köszönöm nekik is és
minden adakozónak plébániánk támogatását. Isten
fizesse meg sokszorosan! Köszönettel
Lambert Zoltán atya, plébános
A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Keresztelő Szt. János vértanúsága e.
Szombaton:Nagy Szt. Gergely pápa és egyháztanító
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Ivánka Laura (IX.3.) Czirják Eszter Luca (IX. 04.)
Szász Boldizsár(IX. 04.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Dr. Küchler Vilmosnét (VIII.31.)
Zámbó Ernőnét (VIII.31.)
Dr. Tóth Pál Gézát (IX. 2.)
SZENTMISÉT MONDUNK
:
Szept1-én,, papi hivatásokért este 6 órakor
Szeptember 2-án,Magyar Ferenc Atyáért reggel 7 órakor
Szeptember 2-án, magyar családokért este 6 órakor
Szeptember 3-án, Szűz Mária Szeplőtlen Szíve Tiszteletére este 6
órakor
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Szeptember 1én, csütörtökön reggel 8 órakor
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A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Jer 20,7-9; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27
Hétfő: Jer 1,17-19; Mk 6,17-29
Kedd: 1Tessz 5,1-6.9-11; Lk 4,31-37
Szerda: Kol 1,1-8; Lk 4,38-44
Csütörtök: Kol 1,9-14; Lk 5,1-11
Péntek: Kol 1,15-20; Lk 5,33-39
Szombat: Kol 1,21-23; Lk 6,1-5
Vasárnap: Ez 33,7-9; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20
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