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A Hit Éve

A HIT ÉVE: Október 11-én Rómában XVI.
Benedek pápa ünnepélyesen megnyitotta a Hit évét,
amely 2013. november 24-ig, Krisztus Király
vasárnapjáig tart. A Szentatya által meghirdetett
Hit éve két fontos célt jelöl meg a katolikusok
számára. Az első önmagunk felé mutat: mélyüljünk
el jobban hitünk lényegében; térjünk meg újból és
hitelesen; s teljes szívből keressük a Krisztussal
való élő kapcsolatot, elsősorban az imádság, az
Oltáriszentség és a Szentírás által. A második cél
embertársaink felé fordítja figyelmünket, hogy a
megtalált kincset, Jézus Krisztust, minél több
testvérünkkel megoszthassuk.
HIT ÉVE A HEGYVIDÉKEN A szentatya
szándékába szépen beleillik a MOM Művelődési Központban sorra kerülő rendezvény a HIT ÉVE kapcsán.
A Hegyvidéki Önkormányzat, a MOM vezetősége, a
XII. kerületi római katolikus plébániák és a protestáns
gyülekezetek közös rendezvénye november 18-án,
vasárnap délután 3 órakor kezdődik a MOM-ban.
Püspöki kerek-asztal, közismert személyek tanúságtétele, Pál Feri atya előadása és egyéb gazdag programok várják a hívő és nem hívő érdeklődőket egyaránt.
Programfüzet az ingyenes asztalon található. Délelőtt a
templomokban vannak helyi rendezvények. Templomunkban a szokásos vasárnapi miserend és 10 és 11
óra között a templomról szóló ismertetés lesz.
Szeretettel ajánljuk plébániánk minden tagjának, a
családoknak a délutáni programokon való részvételt.

CSALÁDLÁTOGATÁS: Bíboros főpásztorunk
kezdeményezésére plébániánk családlátogatásos
evangelizációt hirdet a Hit éve alkalmából. Olyan
családokat látogatunk, melyek a plébánia írásos
megkeresésére válaszolva hozzájárulnak, hogy
felkeressük őket. A családlátogatás céljai: Hírt adni
a plébánia életéről, programokról, tájékoztatást
adni
az
elmaradt
szentségek
vételének
lehetőségeiről, gyermekek és felnőttek számára, ill.
felvilágosítást adni az egyházat és a vallást érintő
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aktuális kérdésekről. Ehhez a misszióhoz hívunk
házaspárokat és egyedülállókat is, akik kettesével
mennek majd el a családokhoz. Jelentkezni lehet email cím és telefon megadásával Miklósi Balázsnál
személyesen, vagy a miklosi.kurator@gmail.com
e-mail címen, ill. a 30/247-9872 telefonszámon.
SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓ SIKERÉNEK SZÁNDÉKÁRA:
Az előző hírben szereplő családlátogatással
induló misszió háttér imájaként „folyamatos
szentségimádást” szeretnénk szervezni. Nagy
szükség van az imákból fakadó kegyelmekre, hogy
ez a misszió Isten hívását közvetíthesse az emberek
felé és szívük megnyíljon Isten szeretetének
befogadására. Célunk, hogy minden nap legyen
legalább egy valaki, aki ½ óra szentségimádást
ajánl fel erre a szándékra. A Hit évében is nagyon
fontos az Oltáriszentség általi megújulás.
Templomunkban minden nap van szentségimádás.
Templomunk Jézus Szívéről nevezett, és ez a
kegyelem az Oltáriszentség tiszteletére és
megbecsülésére indít. A szentségimádáson való
részvétellel azok is bekapcsolódhatnának a
misszióba, akik más formában nem tudnának. A
folyamatos szentségimádás november 19-én
indulna. Az ingyenes asztalra elhelyezett
feliratkozó
lapon
lehet
jelentkezni
a
szentségimádásra. Kérjük a kedves Híveket, hogy
minél többen vállalják ezt a feladatot a 2012.
Adventjétől induló misszió sikerének szándékára!
BESZÉLGETÉS SOROZAT: „Zsinati szemmel” című beszélgetés sorozatot indítottunk felnőtt
hívek részére. A Hit éve kapcsán visszatekintünk a
II. vatikáni zsinat ma is időszerű legfontosabb
tanításaira. Az összejövetelek minden hónap első
csütörtökén 19 órakor lesznek a torony földszintjén. Időpontok és témák: december 6.- Liturgia és
január 3.- Ökumené (keresztények egysége).

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

ÖSVÉNY: A teremtett világ csodálatos
működése
iránti
érdeklődés
is
egyfajta
istendicséret. Ilyen élményre hívunk, amikor
Andreas Malm könyve alapján folytatólag
ismertetjük a jelenleg zajló teremtési folyamatokat,
amelyekbe immár az ember is beleszól.
Találkozunk november 18-án, vasárnap 16-tól 18
óráig a torony földszintjén, a könyvtárban.
KATEKUMENÁTUS: Keddenként este 7-re
hívjuk azokat, akik még nem találkoztak a
kereszténységgel, de szeretnének megismerkedni
vele. Szerdánként pedig azokat, akik elhidegültek
és a „maguk módján” hívők. Az összejöveteleken
bárki más is részt vehet, hogy lássa, hogyan lehet a
hitről nem hívőknek szólni, azaz hogyan lehet a
hívő életszemléletet a mindennapi élettel
szembesíteni.
Ez
a
beszélgetés
sorozat,
(=katekumenátus) akkor valósul meg, ha a kedves
Hívek oda a keresőket és érdeklődőket meghívják,
sőt, talán el is kísérik őket. A katekumenátus a
felnőtt keresztségre illetve a felnőttként végzett
első szentgyónásra és szent-áldozásra készíti fel
azt, aki erre szeretne eljutni. Mind-két sorozat már
elkezdődött. Még most is be lehet kapcsolódni.
Mindkettő a torony földszintjén 19.00-kor.
„RÓMA SZERETETTEL VÁR BENNETEKET” (XVI. Benedek pápa): 35. alkalommal
kerül megrendezésre a Taizé-i imatalálkozó,
ezúttal Rómában. A Katolikus Ifjúsági Mozgalom
szervezésében autóbuszos zarándoklat indul 2012.
december 27-től 2013. január 3-ig. Részvételi díj
27.000.- Ft és 55.- Euro. Korhatár 17-től 35 éves
korig. Idegen nyelv ismerete szükséges. Kérjük,
hogy akik már eddig jelentkeztek, november 15ig a részvételi díjat fizessék be az irodában! . A
találkozóval kapcsolatban bővebb információk a
www.taize.fr honlapon olvashatók.

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Jövő
vasárnap, november 18-án, „harmadikvasárnapi”
gyűjtés lesz a plébániai kölcsön törlesztésére, a
szentmisék után a kijáratoknál. Előre is hálásan
köszönjük a nagylelkű támogatást. Isten fizesse
meg!
ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS-EGYHÁZI ADÓ:

Az előző Heti Hírlevelekben hírt adtunk az egyházi
adóért becsengető szélhámosról, és óvatosságra intettük a kedves Híveket, különösen is idősebb testvéreinket, közöttük is különösen azokat, akik egyedül vannak
otthon. Sokan vannak, akik különböző, megtévesztő
indokkal és ürüggyel szeretnének bejutni a lakásba.
Nem szabad beengedni a lakásba senkit. Erre tanít a
sok rossz tapasztalat. Az egyházi adó, azaz az önkéntes
hozzájárulás befizetésének sokféle módja közül a
legkényelmesebb módot ajánlom azoknak, akik vasárnap eljönnek a szentmisére. A plébánia javára szánt
összeget tegyék bele egy zárt borítékba., egy mellékelt
cédulán feltüntetve a nevet, az összeget és a lakcímet.
A pénzt és ezt a cédulát tartalmazó lezárt borítékot
perselyezéskor be lehet tenni a perselyező kosarába. A

borítékra csak ennyit kell írni „Egyházi adó”. Válaszul
a postán érkezik a köszönő levél, benne a befizetést
igazoló nyugtával.
Köszönettel Zoltán atya
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT: A
plébánia
2012.
november
6-tól
ingyenes
jogsegélyszolgálatot működtet, amelyet Halzl Józsefné
dr. Vathy Magdolna nyugdíjas jogtanácsos lát el. Ez a
szolgálat – a bíróságok és más hatóságok előtti
képviselet kivételével – minden más jogi ügyben
segítséget nyújt, kívánságra megfogalmazza a
beadványokat. A jogsegélyszolgálat minden hónap
első keddjén 14-től 16 óráig működik a plébánián
(Ignotus u.9.).
KRISZTUS TANÚI: (Szentjeinkkel – hónapról
hónapra) című kis könyv Az adott hónapban ünnepelt
szentek életéről szóló rövid írásokat tartalmazza.
Kapható az irodában és a sekrestyében 380.- Ft-os
áron.
KÁRTYANAPTÁR: A Hit éve alkalmából kiadott
kártyanaptár kapható a sekrestyében (30.- Ft)
2013-as FALINAPTÁR: A Pápai Missziós Művek
2013-as falinaptára kapható a sekrestyében
A HIT ÉVE
(Részletek a Magyar Katolikus Katekizmusból)
A hit tanúságtétele: (1816) Krisztus tanítványának
nemcsak őriznie kell a hitet és belőle kell élnie, hanem
meg is kell vallania, bizonyossággal kell róla tanúságot
tennie és terjesztenie kell: „mindenkinek készen kell
lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt,
és Őt az Egyház történelméből soha nem hiányzó
üldözések közepette kövesse a keresztúton”. A hit
szolgálata és a róla való tanúskodás szükségesek az
üdvösséghez: „Aki megvall engem az emberek előtt,
én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki
megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom
mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32-33)
A keresztények tanúságtétele: (2044) A
megkeresztelt emberek hűsége elsődleges föltétele az
Evangélium hirdetésének és az Egyház küldetésének a
világban. A keresztény élet tanúságának kell
hitelesítenie az üdvösség üzenetét, hogy igazságának
és ragyogásának ereje az emberek előtt megmutatkozhasson. „A keresztény élet tanúság-tételének és
természetfölötti lelkülettel végzett jó cselekedeteknek
van ereje ahhoz, hogy a hithez és Istenhez vonzzák az
embereket.”
A HÉTEN LESZ
Hétfőn: Szent Jozafát püspök és vértanú
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Martis Ádám (XI.18.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Szalay Jánost (XI.14.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
November 14-én,szerdán este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: 1Kir 17,10-16; Zsid 9,24-28; Mk 12,38-44
Hétfő: Tit 1,1-9; Lk 17,1-6
Kedd: Tit 2,1-8.11-14; Lk 17,7-10
Szerda: Tit 3,1-7; Lk 17,11-19
Csütörtök: Filem 7-20 Lk 17,20-25
Péntek: 2Jn 4-9; Lk 17,26-37
Szombat: 3Jn 5-8; Lk 18,1-8
Vasárnap: Dán 12,1-3; Zsid 10,11-14.18; Mk 13,24-32

