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IX. évfolyam 42. szám 

 ADVENT: Ma Advent harmadik vasárnapja van. 

Adventben a hajnali „Rorate” misék hétköznapokon 
reggel 6 órakor lesznek. Hétfőn, szerdán és pénteken a 

rorate mise után 1/2 7-től a „Reggeli dicséretet” 

énekeljük. 7 órakor kezdődik a rádiós szentmise. A 

keddi hajnali miséken regnumi fiatalok gitáros 

csoportja végzi az énekes szolgálatot. A szentmise után 

forró teára, beszélgetésre, hívják a fiatalok a kedves 

Híveket a kistemplomba.  

 ADVENT FOLYAMÁN hétköznaponként a 

reggeli 8 órai szentmise elmarad.   
 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: az adventi 

szombatokon az esti 6 órai szentmise elején történik.

 KARITÁSZ GYŰJTÉS PLÉBÁNIÁNK 

SEGÉLYEZETTJEI JAVÁRA:. Az elmúlt vasárnap 

427.000.- Ft adomány gyűlt össze rászorulóink javára. 

Hálásan köszönjük a megajándékozott testvéreink 
nevében is a nagylelkű pénzadományt és a héten 

összegyűlt élelmiszeradományokat!    

 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Ma, 

vasárnap, december 16-án, „harmadik vasárnapi” 

gyűjtés lesz a plébániai kölcsön törlesztésére, a 

szentmisék után a kijáratoknál. Amilyen nagy örömet 

jelent mindnyájunk számára, hogy van már plébániai 

otthonunk és közösségi házunk, olyan nagy súllyal 
nehezedik a vállunkra a becsületbeli kötelesség, hogy a 

Főegyházmegyétől kapott kölcsönt, 20 millió. forint, 

mielőbb törlesszük. A közös öröm és a közös 

teherviselés is kapcsolja össze egymással plébániánk 

híveit. Kérjük, hogy ki-ki lehetőségéhez mérten 

adakozzék. Előre is hálásan köszönjük a nagylelkű 

adományokat. Isten fizesse meg!  
 KATOLIKUS KARITÁSZ KÉRÉSE: A 

Karácsony közeledtével szeretnék szebbé tenni a 

körülöttünk élő hajléktalanok ünnepét. Ezért kérik a 

kedves Híveket, elsősorban az ügyes háziasszonyokat, 

hogy apró-és szárazsüteménnyel segítsenek a rászoru-

lókon. Krémes süteményt ne hozzanak. A gyűjtés 

szervezője özv. Mádl Dalma asszony. Az adomá-

nyokat december 18-án, kedden, estig gyűjtjük a 

plébánia irodájában. Előre is köszönik a kedves 

Hívek segítségét.       
 MÉZ, BEIGLI, ÉS SZÖRP ÁRUSÍTÁSA: Ma, 

december 16-án a gyermekek miséje után a kis-

templomban 10 órától méz, beigli és szörp árusítása lesz.  

 ETALON: Ma, december 16-án a templom előtt 

vallásos témájú CD és DVD árusítás lesz. 

 KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA: A 

következő előadás ma este 7 órakor lesz a plébánia 

félemeleti előadótermében. Előadó dr. Bolberitz Pál 

atya, apostoli protonotárius. Előadásának címe: 

„Adventi gondolatok”.      
 FENYŐFAÁLLÍTÁS A NAGYTEMPLOMBAN: 

Erős és ügyes fiúk és férfiak segítségében bízva hirdetjük, 

hogy holnap, december 17-én,hétfőn reggel 8 órára várjuk 

azokat, akik szívesen segítenének a nagytemplomi 

fenyőfák és a Betlehem felállításánál. Munkakezdés 

december 17-én, hétfőn, reggel 8 órakor a Szent József 

oltárnál.         

 EGYHÁZZENEI ÁHITAT: December 21-én, 

pénteken, este 7 órakor adventi egyházzenei áhítatot 
tart a nagytemplomban az Ars Nova Sacra 

énekegyüttes és a Savaria Barokk Zenekar. Műsorukon 

Handel Messiás című műve szerepel. Vezényel 

Németh Pál. A hangversenyre a belépés díjtalan, de 

adományokat szívesen és köszönettel fogadnak. 

 KARÁCSONYI KONCERT: A Budapesti 

Fesztiválzenekar művészeiből álló Lanner Kvartett ad 

karácsonyi koncertet december 23-án, jövő vasárnap, 
délután 3 órakor a nagytemplomban. Vendégművész 

Polonyi Ágnes hárfa. Műsoruk az ingyenes asztalon 

található szórólapokon olvasható. A koncertre 2.000.- 

Ft értékű támogatói jegyek a helyszínen vásárolhatók. 

Gyerekeknek 10 éves korig 50% kedvezmény.

 SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓ SIKERÉ-

ÉRT: A 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. 

Templomunkban minden nap van szentségimádás. A 

szentségimádáson való részvétellel azok is 

bekapcsolódhatnának a misszióba, akik más formában 

nem tudnának. A folyamatos szentségimádás 
november 19-én indult. Az ingyenes asztalra 

elhelyezett feliratkozó lapon lehet jelentkezni a 

szentségimádásra. Nem kötelező a feliratkozás, de 

megnyugtató, ha látjuk, hogy egy valaki biztosan jelen 

van. Kérjük a kedves Híveket, hogy minél többen 

vállalják a szentségimádást a 2012. Adventjétől induló 

misszió gyümölcsöző megvalósulására.  

 BESZÉLGETÉS SOROZAT: „Zsinati szemmel” 
című beszélgetés sorozat 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. Utolsó összejövetel január 3-án 

lesz, témája az Ökumené.  

 ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS, EGYH. 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 vasár-nap 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. Emellett továbbra is járnak a 

plébánia igazolvánnyal ellátott adószedői. Ők előzetes, 

telefonon történt egyeztetés után vagy más módon, 

közösen megállapodott időben csengetnek be azokhoz, 

akik ezt kérik. Az egyházi hozzájárulást a plébánia 
irodájában kapható, vagy az ingyenes asztalon is 

található plébániai csekk felhasználásával lehet 

befizetni. Hálásan köszönünk minden adományt. 

Ismerve a családok, nyugdíjasok nehéz anyagi 

helyzetét, a kisösszegű hozzájárulás is nagyon sokat 

számít. Bízunk abban is, hogy akiknek bőven van, ők 

is nagylelkűen támogatják a plébániát. Köztudomású, 

hogy plébániánk a hívek adományából tudja 
fenntartani magát. Rendkívüli támogatást akár az 

egyházmegyétől, akár civil forrásból, csak rendkívüli 

és meghatározott célra kap a plébánia szigorú 

elszámolási kötelezettséggel. A plébánia mindennapi 

életét, közüzemi díjak fizetését, a papok és 

alkalmazottak munkabérét, a fogyóeszközök 

beszerzését mind-mind a kedves Hívek adományaiból 

tudjuk anyagilag fedezni. Köszönök minden eddigi 
támogatást, és kérem továbbra is.           Zoltán atya 

 NAPTÁRAK kaphatók a sekrestyében.  

BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI BÁLJA: 

2013. február 9-én, szombaton lesz a MOM Kulturális 

Központban. (Bp. XII. Csörsz u. 18.) Jegyek már kaphatók 

a plébánia-irodájában 4.000.- Ft-os áron.   

     A HIT ÉVE        

          Krisztus: Az út  

 Forrás: az Éneklő Egyház című imakönyv  
 Krisztus követéséről. A keresztény élet példája és 

mértéke, vagyis igazi Törvénye: maga Krisztus. Ő 

megmutatta szeretetét az Atya iránti ENGEDEL-

MESSÉGBEN. Az Atyával való személyes kapcsolatát az 

állandó IMÁDSÁGBAN gyakorolta. Megdicsőítette az 

Atyát SZENVEDÉSÉBEN és halálában, az Atya pedig a 

teljes önátadásra a Fiú megdicsőítésével válaszolt. Krisztus 

egész küldetése kinyilvánította Istennek az emberek iránti 

SZERETETÉT. Ahol járt, jót tett: gyógyított, ételt adott, 

tanított. Figyelmeztetett az IRGALMASSÁG testi és lelki 

cselekedeteire, s tudtul adta, miben áll boldogságunk. 

Végül életét adta áldozatul az emberekért, hogy 

megmutassa, mennyire szereti Isten a világot. Krisztus 

tanítása hiteles, Ő maga az egyetlen igazi Út, amelyen 

szeplőtlenül járhatunk.       

 Az Istenre hagyatkozásról. A keresztény erkölcs és az 

erények alapja: az ember Istennek való önátadása 

(„devotio”). Nem más ez, mint annak átélése és állandó 

tudata, hogy a kereszténységben meghaltunk a bűnnek, és 

életünk Istenben van elrejtve. Önmagunkat, sorsunkat, 

szabadságunkat Isten kezébe helyezzük, teljes bizalommal 

reá hagyatkozunk, fenntartás nélkül átadjuk neki 

magunkat. Lemondunk saját elképzeléseinkről, 

önakaratunkról, elismerjük őt Urunknak és Atyánknak, s 

engedjük, hogy Ő vezesse életünket isteni tetszése szerint. 

E magatartás jeles példája Ábrahám, aki az Úr szavára 

hagyatkozva otthagyta biztonságos életét, s azután fiát is 

kész volt feláldozni. Azután példája Mária, aki minden 

emberi számítás ellenére vállalta Isten akaratát. S legfőbb 

példája Krisztus, aki azt mondta: „az én eledelem az, hogy 

Atyám akaratát cselekedjem” (vö. Jn 4,34). Ennek az 

alapérzületnek megnyilvánulása a keresztény 

ALÁZATOSSÁG, s ebből a termőtalajból nőnek ki – Isten 

ajándékaképpen – az őneki tetsző ERÉNYEK. Alázatos 

önátadásunkat minden szentmisében Krisztus áldozatával 

egyesítjük, s így lesz az kedvessé az Atya szemében. 

 Az erényekről. Az erény: állandó készség a jó 

akarására és megtételére. Krisztus ugyanis nem elégszik 

meg azzal, hogy a benne hívők nem követnek el bűnt, 

hanem azt akarja, hogy minél több gyümölcsöt teremjenek. 

A bűnökkel szemben megmutatta az erényeket, tanácsokat 

adott, s kegyelmével, Isten ingyenes ajándékával együtt-

működve az ember magáévá is teheti ezeket az erényeket.
     A HÉTEN LESZ  

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   

Zaránd Botond (XII.23.)  

A HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK   

Müller Rezsőt (XII.18.)  

dr. Kóródi Gyulát (XII.18.)  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

December 20-án, csütörtökön reggel 6 órakor   

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :  

Vasárnap: Szof 3,14-18a; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18  

Hétfő: Ter 49,2.8-10; Mt 1,1-17  

Kedd: Jer 23,5-8; Mt 1,18-24  

Szerda: Bir 13,2-7,24-25; Lk 1,5-25  

Csütörtök: Iz 7,10-14; Lk 1,26-38  

Péntek: Én 2,8-14; Lk 1,39-45  

Szombat: 1Sám 1,24-28; Lk 1,46-55  

Vasárnap: Mik 5,1-4a; Zsid 10,5-10; Lk 1,39-45 


