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2011.december 18.

A Család Éve

Kegyelmekben gazdag, áldott
Karácsonyt,
kívánnak a kedves Híveknek
a városmajori atyák
DECEMBER 24: 15.00-kor: pásztorjáték a
nagytemplomban. Az előadás végén a gyerekek
„kalapoznak”. Kérjük a kedves Híveket, hogy egy kevés
édességet, szaloncukrot, csokoládét hozzanak a lelkes
szereplőknek. Ezen a napon este a 6 órai szentmise
elmarad, csak éjféli szentmise lesz 24 órakor.
DECEMBER 25.: SZENT KARÁCSONY ÜNNEPE

Miserend: d.e. ½ 8, 9, 11; d.u. 6 és este ½ 8
Kistemplomban 9 órakor kisgyermekek miséje.
A 11 órai ünnepi szentmisén énekkarunk és zenekar
közreműködésével Halmos Karácsonyi miséjét éneklik
Délután 5 órakor szentségimádás
DECEMBER 26.: KARÁCSONY 2.NAPJA:
Miserend: délelőtt ½ 8, 9, 11; este 6
A Kistemplomban nem lesz szentmise.
Az utolsó RORATE szentmise 24-én, szombaton lesz,
reggel 6 órakor.
SZENTSÉGIMÁDÁS: Ma, vasárnap, délután 5
órától szentségimádást tartunk.
ADVENT: Ma van advent negyedik 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.
KARITÁSZ GYŰJTÉS plébániánk segélyezetteinek. Ebben az évben utolsó alkalommal kérjük a kedves
Hívek pénzbeli adományait ma, vasárnap, december 18án, a szentmisék után, hogy az adományokból karácsonyi

Advent 4. Vasárnapja

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.
A KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA előadása
lesz ma, december 18-án, este 7 órakor a kistemplomban.
Előadó: Prof. Dr. Bolberitz Pál, apostoli protonotárius,
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!
A MÁLTAI MELEGEDŐ VEZETŐJÉNEK
KÉRÉSE:
Karácsony
örömét
szeretnék
a
hajléktalanokhoz is eljuttatni. Ezért kérik, hogy, aki teheti,
járuljon hozzá édességgel, süteménnyel, bármilyen
kiosztható étellel (felvágott, zöldség, savanyúság,
gyümölcs, keksz stb.) ennek a szándéknak megvalósításához. Az adományokat el lehet vinni december
hónapban hétfőtől péntekig reggel 6-tól 14 óráig,
szombaton reggel 6-tól 13 óráig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Széll Kálmán tér 17. sz. alatti hajléktalanok
nappali melegedőjébe. További kérés lenne, hogy azok a
kedves Hívek, akiknek ideje engedi reggel 6 órától
jöjjenek kenyeret kenni elesett embertársainknak. 6 órától
fél 9-ig kenyeret kennek, utána kiosztják délig az enni- és
innivalót. 6-tól 12-ig bármikor lehet segíteni. A Melegedő
a hét minden napján – kivétel a vasárnap – nyitva tart a téli
időszakban. Kérjük a kedves Híveket, hogy aki tud
csatlakozni a Melegedőben folyó munkához, jelentkezzék
az intézményvezetőnél.
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TÁMOGATÁS KÉRÉSE: A Betegápoló Irgalmas
rend és budai intézménye, a Budai Irgalmas rendi
Kórház ismételten a katolikus Hívekhez fordul
segítségért gyógyító tevékenysége fenntarthatósága
érdekében. A kórház nem kapja meg az egyenlő
esélyeket, fejlesztési terveik mégis vannak. Tenni
szeretnének, minden nap egy újabb lépést a magyar
egészségügyért, a betegek érdekében. Ehhez kérnek
segítséget, támogatást. Az adományokat a Budai
Irgalmas rendi Kórház 10300002-2010985770073285 számú számlájára várják. A támogatás
átutalható, ill. csekken befizethető. Szórólap csekkel az
A
ingyenes asztalon található.
MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT ADNI
ÖRÖM AKCIÓJA: Élelmiszergyűjtő akciót szervez a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat december 16-21 között.
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
SÜTEMÉNYVÁSÁR: Ma, 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 ½ 9 órára várjuk
azokat, akik szívesen részt vennének a nagytemplomi
fenyőfák és a Betlehem felállításánál. Munkakezdés
december 20-án, kedden, reggel ½ 9 órakor a Szent József
oltárnál. Előre is köszönjük a segítséget.
MUNKATÁRSAK KARÁCSONYA
: December
27-én, 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
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. Legyünk
nagyon óvatosak a szélhámosokkal szemben. AZ
EGYHÁZI ADÓRÓL A fent leírt tapasztalat ad okot
arra, hogy a régiesen „egyházi adónak” nevezett, a helyi
plébánia
működését
támogató
lelkiismereti
kötelezettségről mondjunk néhány szót. Mindenekelőtt
mindenkorra szólóan szeretném közölni minden kedves
városmajori hívővel, hogy soha, senkit nem küldök
lakásra olyan megbízással, hogy elmaradt adóját,
tartozását fizesse meg az állítólag általam küldött
személynek. Ha valaki erre hivatkozik, az csaló, azt
beengedni, neki ajtót nyitni nem szabad. Összesen öt
hivatalosan kinevezett, úgynevezett adószedőnk van, akik
arcképes, plébániai pecséttel és plébánosi aláírással
rendelkező igazolványt mutatnak fel, amennyiben még
nem ismerősek. Ők pedig vagy előzetes időpont
egyeztetéssel, vagy már mint ismerősök keresik fel a
kedves Híveket. Ők sem tartozás beszedése címén, hanem,
mint önkéntes adományt elfogadva. Egy címre mindig
ugyanaz a személy megy egyedül, vagy ketten együtt. A
jelenleg inkább önkéntes hozzájárulásnak, támogatásnak
nevezett „egyházi adó”-ból a templom és a plébánia
személyi és dologi kiadásait fedezzük. Állami támogatást
nem kap a plébánia. A templom és a plébánia fenntartása
teljesen a kedves Hívek adományaiból történik. Az
adományok két forrása a perselypénz és az „adó”. Az
előbbi név nélkül adott támogatás, az utóbbi névvel
címmel átadott támogatás. Céljuk ugyanaz. De az utóbbi a
személyesen is felvállalt, hitvalló cselekedet, amely a helyi
plébánia iránti felelősségvállalás jele is. Ezt ki-ki saját
plébániája javára kell, hogy befizesse. Ez a kötelezettség
lelkiismeretben kötelez minden katolikus hívőt. (A
hozzájárulás nagyságáról és a fizetési módokról a
következő Hírlevélben fogok írni.)
Minden rendű, rangú és mennyiségű adományért hálás
köszönetünket fejezem ki paptársaim nevében is.
Zoltán atya, plébános

A HÉTEN LESZ:
Dec. 25. Karácsony főünnepe
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Botos Hunor Attila (XII.21.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Göbl Richárdnét (XII.20.)
Kőhalmi Ferencnét (XII.21.)
Dr. Lipp Andrást (XII.22.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Dec. 20-án, kedden, reggel 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI
Dec.18: 2Sám 7,1-5;Róm 16,25-27;Lk 1,26-38
Dec.19: Bir 13,2-7.24-25a; Lk 1,5-25
Dec. 20: Iz 7,10-14; Lk 1,26-38
Dec. 21: Én 2,8-14; Lk 1,39-45
Dec. 22: 1Sám 1,24-28; Lk 1,46-56
Dec. 23: Mal 3,1-4.23-24; Lk 1,57-66
Dec.24: 2Sám 7,1-5.8b-12.14a.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

:

