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JÉZUS SZÍVE ÉV

ADVENT: Az adventi hajnali „Rorate”
misék hétköznapokon reggel 6 órakor kezdődnek.
Hétfőn, szerdán és pénteken a rorate mise után 1/2
7-től a „Reggeli dicséretet” énekeljük. 7 órakor
kezdődik a rádiós szentmise. Keddi napokon a
regnumi közösség fiataljainak részvételével gitáros
énekek kísérik a rorate misét. Utána reggeli a
kistemplomban.
ADVENT FOLYAMÁN hétköznaponként a
reggeli 8 órai szentmise elmarad.
AZ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁST :
szombatokon az esti 6 órai szentmise elején tartjuk.
HITTANOS KARÁCSONYVÁRÓ: Nagy
szeretettel hívunk miden alsós és felsős gyermeket
a hittanosok karácsonyváró ünnepére december 16án, hétfőn 16 órától 19 óráig a Plébánia és
Közösségi ház tetőterébe. Lelki töltekezés,
felkészülés az ünnepre, játékos feladatok, jó
hangulat és agapé várja a résztvevőket. A
helyszínen sorshúzással választunk valakit, akinek
ajándékot is készítünk. Agapénkhoz örömmel
fogadunk egy tálca süteményt, vagy egy üveg
üdítőt
FENYŐFAÁLLÍTÁS és BETLEHEMÉPÍTÉS A NAGYTEMPLOMBAN: Erős és ügyes
fiúk és férfiak segítségében bízva hirdetjük, hogy
december 18-án, szerdán reggel 8 órára várjuk
azokat, akik szívesen segítenének a nagytemplomi
fenyőfák és a Betlehem felállításánál. Munkakezdés december 18-án, szerdán reggel 8 órakor a
Szent József oltárnál.
PÉNZADOMÁNY GYŰJTÉSE PLÉBÁNIÁNK SEGÉLYEZETTEI RÉSZÉRE. A decemberi szokásos „harmadik-vasárnapi” gyűjtés
elmarad. Helyette december 15-én, a mai napon, a
plébánia segélyezettei részére fogjuk gyűjteni az
adományokat a szentmisék végén a kijáratoknál. A
segélyezettek nevében is köszönjük az adomá-
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nyokat. Választható a pénzadomány helyett a tartós
élelmiszer ajándékozása is, amiről az alábbiakban
lehet olvasni.
ÉLELMISZER GYŰJTÉS: Tartós élelmiszert gyűjtünk a templomunkban december 9-től
15-ig. Kérjük a kedves Híveket, hogy az
adományokat majd a nagytemplomba hozzák el,
amikor imádkozni jönnek, vagy szentmisére
jönnek, és a Szent József oltárnál helyezzék el.
Egyben kérjük, hogy ne az adományok
mennyiségét tekintsék fontosnak, hanem inkább a
minőségét. Ezért azt kérjük, hogy hozzanak
fémdobozos húskonzervet, fémdobozos vagy
üveges ételkészítményeket, olajos halat, műanyag
flakonban étolajat, szörpöt, rizst, kristálycukrot stb.
Az összegyűlt tartós élelmiszereket a plébánia
Karitász csoportja juttatja el a nélkülöző
családoknak. Az adventi időben különösen is jó
alkalom ez arra, hogy sokaknak örömet szerezve
gyakoroljuk az irgalmasság tetteit.
SZÁRAZSÜTEMÉNY GYŰTÉS:
A KATOLIKUS KARITÁSZ SZERVEZETE
kéri a kedves Híveket, hogy apró-és száraz
süteménnyel segítsenek a hajléktalan rászorulókon.
A gyűjtés szervezője özv. Mádl Dalma asszony. Az
adományokat december 17-én, kedden, estig
gyűjtjük a plébánia irodájában. Hálásan köszönik a
szervezők.
ADVENTI CSALÁDI KÖZÖS IMÁDSÁG,
AMELYNEK NEVE : SZÁLLÁST KERES A
SZENT CSALÁD: Ebben az adventben is
megszerveztük a „Szállást keres a Szent Család”
nevű családi áhítatot, amely közös családi imára és
több család közös imájára ad lehetőséget. Advent
első vasárnapján elindult egy kép és a második
vasárnapon indult a második. Még most is lehet
jelentkezni e-mailben avargedo@t-online.hu címen
Várgedő Annamáriánál. Zoltán Atya és a szervezők
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AJÁNDÉKGYŰJTÉS
IDŐS,
BETEG,
MAGÁNYOS EMBEREK RÉSZÉRE:, Pokorni
Zoltán, XII. kerületi polgármester úr szociális
ügyekkel foglakozó munkatársának, Jáky Ildikónak kérése a kedves Szülők és Nagyszülők felé:
„Adventben mindannyian törjük a fejünket,
mivel
okozhatnánk
szeretteinknek
örömet
Karácsonykor. Sajnos sokan vannak körülöttünk,
akiknek a megajándékozásán senki sem
gondolkodik. Ők ezt a szép ünnepet egyedül töltik.
Az ő magányukat szeretnénk enyhíteni a Szent Este
előtti napokban, és átadni nekik egy apró ajándékcsomagot karácsonyi süteménnyel, gyerekek által
készített karácsonyi képeslappal, vagy apró kézműves ajándékkal. Ezért kérjük a kedves Szülőket
és Nagyszülőket, hogy meséljenek erről gyermeke-iknek, unokáiknak! Biztosan lesznek közöttük,
akik szívesen készítenek valami szép kis díszt,
rajzolnak egy karácsonyi képeslapot, sütnek
mézeskalácsot. Ha így lesz, kérem, hogy juttassák
el ezeket a kincseket december 15-ig a templom
irodájába, ahol én, Jáky Ildikó, átveszem ezeket az
ünnep közeledtével. Előre is köszönök minden
segítséget.”
TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya
következő társadalmi hittanórája december 16-án,
hétfőn este 7 órakor lesz a kistemplomban.
JÉZUS SZÍVE ÉV: Plébániánk 2013. október
4-től lelki megújulási évet hirdetett meg. Ez kilenc
egymást követő elsőpénteki szentmisén való
részvételből, szentségekhez járulásból álló lelki
zarándokút, melynek célja az Úr Jézussal való
személyes találkozás. Jézus Szíve plébániaként a
Jézus Szíve tisztelet felelevenítése segít
mindnyájunkat, hogy Jézushoz és –Őrá figyelve –
egymáshoz is közelebb kerüljünk.
JÉZUS SZÍVE ÉV – REGGELI SZENTSÉGIMÁDÁS: A HIT évében kezdeményezett
családlátogatás-missziót imáikkal támogatták a
kedves Hívek. Most a Jézus Szíve Évben „belső
missziónkért”, plébániánk lelki megújulásáért
kérjük imákat. Egy-egy reggeli szentségimádás is
felajánlható erre a szándékra. Aki ezt szívesen
megteszi, kérjük, iratkozzék fel az ingyenes
asztalra
kihelyezett
lapra.
ZARÁNDOKLAT:
Plébániánk
zarándoklatot szervez 2014. augusztus 15-től 22-ig
a franciaországi Paray-le-Monialba, Jézus Szíve
városába. Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket a
Jézus Szíve év végén megrendezendő zarándoklatra, hogy Megújulási Évünk megkoronázásaként
együtt részesüljünk e hely kegyelmében, ahol Jézus
Alacoque Szent Margitnak, és rajta keresztül
mindnyájuknak
különleges
módon
feltárta
Szívének szeretetét. A részletekről folyamatosan
adunk tájékoztatást. Gábor atya és a szervezők

NYUGDÍJAS KLUB: A legközelebbi
összejövetel december 18-án, szerdán, lesz 10-től
12 óráig a torony földszintjén.
TERMELŐI PIAC: December hónaptól
hétfőn, szerdán és pénteken lesz termelői piac a
Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület szervezésében
a templom mellett 8-tól 17 óráig.
KÖNYVAJÁNLÓ: Karácsonyi olvasmányként ajánljuk a kölcsönkönyvtárunkból (Nyitva
tartás olvasható a Hírlevél első oldalán): Fekete
István: Régi Karácsony; Karácsonyi látogatók;
Jajczay-Schwartz: Karácsony a művészetben;
Karácsonyi legenda (magyar szerzők írásai);
Canfield-Hansen: Megható karácsonyi történetek;
Ginhild Schlin: Mária kis szamarával Egyiptomban
(gyermekeknek).
PLACID ATYA KÖNYVE: „Isten kegyelméből” címmel november végén jelenik meg. A
képeskönyv közel 60 fotón keresztül mutatja be a
Gulágot is megjárt, és élve hazatért idős, bencés
szerzetes életét 2 éves korától napjainkig. A könyv
megrendelhető: Páros Print BT. 06/30/552-9920
telefonszámon, ill. az alábbi e-mai címen:
parosprint@gmail.com
2014-ES KÜLÖNBÖZŐ KÉPES FALINAPTÁRAK ÉS KÖNYVEK kaphatók a sekrestyében
vagy a plébánia irodájában:
A MIATYÁNK ÉS KINCSEI: A kiadvány
megvásárolható az irodában, illetve ma délelőtt a
templom kapujában kedvezményes áron,1.000.-Ft.ért. KIS SZENT TERÉZ írásaiból gyűjtött, az év
minden napjára szóló idézeteket tartalmazó könyv
kapható a plébánia irodájában. Kedves karácsonyi
ajándék is lehet. Ára 1000.-Ft.VÁRNAI PÉTER
atya könyve: Adventi gondolatok. Ára 1.000.-Ft.
MISSZIÓS FALINAPTÁR Ára: 400.-Ft.AZ ÉLETVÉDŐ ZARÁNDOKLAT fényképeiből készült falinaptár. Ára 1500.Ft.BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI
BÁLJA: Előzetesen hirdetjük, hogy 2014. március
1-én, szombaton lesz a MOM Kulturális
Központban. (Bp. XII. Csörsz u. 18.) Jegyek már
kaphatók a plébánia-irodájában 4.000.- Ft-os áron.
HÉTEN LESZ
HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Nagy Miklóst (Farkasrét XII.17.)
Sárvári Lászlónét (Szt.Gellért Plébánia XII.20.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
December 18-án,szerdán reggel 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Iz 35,1-6a10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11
Hétfő: Iz 54,1-10; Lk 7,24-30
Kedd: Ter 49,2.8-10; Mt 1,1-17
Szerda: Jer 23,5-8; Mt 1,18-24
Csütörtök: Bir 13,2-7.24-25a; Lk 1,5-25
Péntek: Iz 7,10-14; Lk 1,26-38
Szombat: Én 2,8-14; Lk 1,39-45
Vasárnap: Iz 7,10-14; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24

