VIII. évfolyam 40. szám

2011.december 11.

A Család Éve

SZENTSÉGIMÁDÁS: Ma, vasárnap, délután 5
órától közös szentórát tartunk.
ADVENT: Ma van advent harmadik vasárnapja.
Adventben a hajnali „Rorate” misék hétköznapokon
reggel 6 órakor vannak. Hétfőn, szerdán, pénteken és
szombaton a hajnali mise után 1/2 7-től a „Reggeli
dicséretet” énekeljük, majd 7 órakor kezdődik a rádiós
szentmise. Kedden és csütörtökön forró teára, beszélgetésre, hívják a fiatalok a kedves Híveket a kistemplomba a
hajnali mise után. A kedd reggeli hajnali miséken regnumi
fiatalok gitáros csoportja végzi az énekes szolgálatot.
ADVENT FOLYAMÁN a RORATE szentmise
miatt hétköznaponként nem mondunk reggel 8

órakor szentmisét.
AZ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: Adventi
szombatokon az esti 6 órai szentmise elején történik a
gyertyagyújtás. A szombat esti 6 órai szentmiséket és a
szentbeszédet meghívott atyák mondják. A negyedik
adventi szombaton, december 17-én dr. Török Csaba
atya, krisztinavárosi káplán ,fogja mondani az esti
szentmisét és szentbeszédet.
UTOLSÓ JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS:
December 17-én, jövő szombaton délután 5 órakor
tartjuk az utolsó árverést az új plébánia és közösségi ház
földszinti „iroda” helyiségében a ház javára. A befolyt
összeget a ház belsőépítészeti munkálatainak befejezésére
fordítanánk. A tárgyak megtekinthetők Schrődl Andrásné
régiségboltjában a Budai Várban, szerda kivételével
minden nap 10-től 18 óráig. Fortuna Antik Régiségbolt,
Fortuna Udvar, Hess András tér 4.
KARITÁSZ GYŰJTÉS plébániánk segélyezetteinek. Ebben az évben utolsó alkalommal kérjük a kedves
Hívek pénzbeli adományait jövő vasárnap, december 18án, a szentmisék után, hogy az adományokból karácsonyi
pénz-segélyt adhassunk plébániánk legalább néhány, szám
szerint 45, nehéz helyzetben élő idős nyugdíjas tagjának. A
szokásos harmadikvasárnapi gyűjtés a plébánia és
közösségi ház javára ezért ebben a hónapban elmarad.
Bízom abban, hogy az árverés eredménye pótolja a
kimaradó harmadikvasárnapi gyűjtést. Előre is hálásan
köszönjük a megajándékozott testvéreink nevében is a
nagylelkű adományokat.

Advent 3. Vasárnapja
A

KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA
következő előadása december 18-án, jövő vasárnap, este 7
órakor lesz a kistemplomban. Előadó: Prof. Dr. Bolberitz
Pál egyetemi tanár. Előadásának címe: „Adventi
gondolatok”. Várjuk az érdeklődőket!
SÜTEMÉNY HAJLÉKTALANOKNAK: Az előző
évek gyakorlatához hasonlóan az idén is gyűjtünk
süteményt a hajléktalanok számára. Kérjük, hogy aki
teheti, ajándékozza meg ezeket a családtól távol élő
embereket Karácsonyra. Az összegyűlt édességet Teréz
Anya Nővéreihez, a Karitász Nyugati pályaudvarnál lévő
ételosztó csoportjához és a Moszkva téri melegedő
vezetőihez juttatjuk el. A sütemény, édesség ne legyen
krémmel töltve, mert nehéz a csomagolása, tárolása. Az
adományok leadhatók a plébánia irodájában december
20-ig. Jótékonyságukat előre is köszönik a szervezők!
„MERT ADNI ÖRÖM”
Kedves Testvér!
Egy önkéntes szolgálatra hívlak meg: a Városmajori
Jézus Szíve Plébánia „Mert adni Öröm” akciójára.
Karácsony előtt pár nappal - 2011. december 14-15-16-án
(délelőtt 9 órától este 7 óráig) 3 napon keresztül – a
Krisztina körút és Csaba utca sarkán lévő Match
üzletben (Krisztina körút 7.) szólítjuk meg a vásárlókat,
és azt kérjük, hogy aki teheti, karácsonyra vásároljon
valamilyen tartós élelmiszert az egyházközségünk szegény
családjai számára.
Ez az önkéntes tevékenység több részből tevődik össze:
1.
Jelentkezés
2.
Élelmiszergyűjtés a közértben
3.
Adományok átvitele a kistemplomba
Jelentkezni
lehet
a
szolgálatra
e-mailen:
isti.iae@gmail.com vagy az irodába telefonálva, miután
megnézted Plébániánk honlapján található „Mert adni
öröm” nevű naptárat és betervezed, hogy az üres
helyek közül hová szeretnél jelentkezni! A jelentkezés
határideje: december 11.
Bátran hívjátok megbízható ismerőseiteket is!
István atya
A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT ADNI
ÖRÖM AKCIÓJA:
A fenti, plébániai élelmiszergyűjtő akcióhoz hasonlót
szervez a M.M.Szeretetszolgálat is december 16-21 között.

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
1122 Budapest Csaba u. 5.  Honlap: www.varosmajoriplebania.hu
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

Akik nem tudtak részt venni a plébániai akcióban és
szívesen besegítenének a máltai szervezésbe, ők a plébánia
irodájában jelentkezhetnek az időpont megjelölése végett.
Ez a gyűjtés a Kaiser áruházban, a rózsadombi Rózsakert Bevásárlóközpontban van (Gábor Áron u. 74-78.) A
gyűjtés szervezője: Meszleny Eszter: +36/30/722-54-52.,
vagy:e.mail: meszleny.eszter@maltai.hu
MÉZÁRUSÍTÁS: Ma, vasárnap, a kisgyermekek
miséje után a kistemplomban 10 órától mézet árusít
Zalavári Szilveszter, méhész.
FILM ÁRUSÍTÁS: Az Etalon Kiadó árusít ma,
vasárnap, december 11-én, a nagytemplom előtt vallásos
témájú filmeket DVD lemezen..
SÜTEMÉNYVÁSÁR: Jövő vasárnap, december 18án, a kistemplomban a kisgyermekek miséje után 10 órától
süteményvásár lesz. A Hűvösvölgyi Gyermekotthon lakói
árulják saját készítésű süteményeiket. Vásárlásunkkal a
gyermekotthon kis lakóit támogathatjuk.
KARÁCSONYI KONCERT: A Városmajori
templom Bárdos Lajos kórusa december 20-án este a
szentmise után 19 órakor karácsonyi koncertet rendez a
kistemplomban. Műsoron magyar, német, angol, katalán
és cseh népek karácsonyi dalainak feldolgozása és
Pachelbel: Magnificat című műve szerepel. Közreműködik
Almásy László Attila, vezényel Fekete Andrea.
GALÉRIA 12: A Galéria 12 Egyesület
szervezésében december 7-től 31-ig tekinthető meg a „Jön
a Karácsony” című alkotóművészeti kiállítás, a Hajnóczy
u. 21. szám alatti kiállító teremben, hétfőtől szombatig
naponta 10-től 20 óráig.
FENYŐFAÁLLÍTÁS A NAGYTEMPLOMBAN:
Erős és ügyes fiúk és férfiak segítségében bízva hirdetjük,
hogy december 20-án, kedden reggel 9 órára várjuk
azokat, akik szívesen részt segítenének a nagytemplomi
fenyőfák és a Betlehem felállításánál. Munkakezdés
december 20-án, kedden, reggel 9 órakor a Szent József
oltárnál. Előre is köszönjük a segítséget.
MAJORI BÁL: 2012. január 28-án, szombaton kerül
megrendezésre a Majori Bál. Nagy örömmel vennénk, ha a
nyitótáncba is sokan bekapcsolódnának. Ezért várunk
minden kedves jelentkező táncos párt. A próbák
vasárnaponként vannak, este 6 órától fél 8-ig a
kistemplomban
Jelentkezni
lehet
e-mail-ben:
opor.karesz@gmail.com..
BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI BÁLJA:

2012. február 18-án, szombaton lesz a MOM Kulturális
Központban. (Bp. XII. Csörsz u. 18.) Jegyek már kaphatók
a plébánia-irodájában 3.500.- Ft-os áron.
VIGYÁZAT CSALÓ: Az elmúlt héten többen
telefonáltak, hogy Zoltán atya nevében megkereste őket
egy ember, hogy tartoznak az egyházi adóval és fizessék
neki be. Sajnos egy csalóval állunk szemben. Az
egyházközség megbízott adószedői fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amelyen a plébánosi aláírás és a
plébániai pecsét is látható.. Csak ennek elkérése és gondos
megtekintése után szabad beengedni az illetőt és az
egyházi hozzájárulást csak ezek után szabad kifizetni. A
pénz átvételéről plébániai pecséttel ellátott elismervényt
állít ki a plébánia megbízottja. Legyünk nagyon óvatosak a
szélhámosokkal szemben. Általános igazság, hogy
semmiféle gyűjtés címén nem keressük fel a lakásokat.
Semmiféle pénzgyűjtő plébánosi megbízásra soha nem
kerül sor. Egyedül a hivatalos pénzbeszedőink
jelentkezhetnek, mint megbízottak.
AZ EGYHÁZI ADÓRÓL Erről a fontos és el nem
hanyagolható, nemcsak pénzügyi, hanem egyben

lelkiismereti kérdésről, a legközelebbi Heti Hírlevélben
lesz bővebb tájékoztató.
OLDALBEJÁRATOK FELÚJÍTÁSA.
A Bp.XII.ker. Hegyvidéki Önkormányzat minden
évben támogatja a katolikus plébániák és protestáns
gyülekezetek közösségi eseményeit és a templomok
felújításával, állagmegóvásával kapcsolatos munkákat. A
mi plébániánk 2011 évre 400 ezer forintot kapott a nyári
táborok támogatására, 200 ezer forintot a plébániai
sajtótermékek kiadásaira, és 2,2 millió forintot kaptunk a
templomi bejárati lépcsőinek felújítására. Most a
kistemplom felőli oldalbejárat felújítása folyik. Ennek
elkészültével az irodai bejárat felújítására kerül sor,
reméljük még karácsony előtt. Itt alakítjuk ki az
akadálymentes bejárási lehetőséget is. Az építkezés alatti
kellemetlenségekért a kedves Hívek szíves elnézését
kérjük. A költségek 2,2 millió forinton felüli összegét az
Árkay Aladár Alapítvány támogatásával tudjuk kifizetni.
Köszönjük a Hegyvidéki Önkormányzat támogatását és a
kedves Hívek adományait is. Az Alapítvány pénze
kizárólag a két templom felújítási és állagmegóvási
munkáira fordítható.
SZENTEK ÉLETE
(Az ADOREMUS decemberi száma alapján)
December 13.
SZENT Lúcia szűz és vértanú
Európa-szerte, de Szicíliában különösen népszerű szent,
Diocletianus császár idejében szenvedett vértanúságot.
Szenvedéstörténetének
számos
részletét
ismerjük.
Tántoríthatatlan volt hitében, és ezért hosszú kínzások után
karddal lefejezték. Az 1894-ben Syracusában tartott
ásatások megerősítették, hogy már az V. század elején sírja
közelében ismerték a sírfeliratát. Tiszteletének elterjedését
igazolja az is, hogy Nagy Szent Gergely pápa ideje alatt a
nevét bevették a Római kánonba (I. eucharisztikus ima),
ahol ez ma is megtalálható.
December 14.
KERESZTES SZENT JÁNOS áldozópap és
egyháztanító
Fontiverosban (Spanyolország) született 1542-ben. 1563ban belépett az Avila közelében lévő karmelita kolostorba,
ahol eléggé meglazult a szerzetesi élet fegyelme. Avilai
Szent Teréz indíttatására elsőnek csatlakozott a megújult
rendhez, amelyért sokat fáradozott, és sok áldozatot hozott.
Számos jelentős lelki írását ismerjük, mint például A lélek
sötét éjszakája, stb. 1591-ben halt meg Ubedában.
A HÉTEN LESZ:
Kedden: Szt. Lúcia szűz és vértanú emléknapja
Szerdán: Keresztes Szt. János áldozópap és egyháztanító e.
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Vrabel Lászlót (XII.12.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Dec. 13-án, kedden, reggel 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Iz 61,1-2a.10-11;1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8;1928
Hétfő: Szám 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27
Kedd: Szof 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32
Szerda: Iz 45,6b-8.18.21b-26; Lk 7,19-23
Csütörtök: Iz 54,1-10; Lk 7,24-30
Péntek: Iz 56,1-3a.6-8; Jn 5,33-36
Szombat: Ter 49,2.8-10; Mt 1,1-17
Vasárnap: 2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16;Lk 1,67-79

