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2014. november 2

Szentlélek éve

HALOTTAK NAPJA: Ma, november 2-án,
vasárnap.. Az esti 6-órai szentmisét plébániánk
halottaiért ajánljuk fel. A szentmise után végezzük el a
halottak esti szertartást. Közösen imádkozunk elhunyt
szeretteinkért.
TELJES BÚCSÚT, vagyis a tisztítótűzbéli,
„ideig tartó” szenvedésből való szabadulás ajándékát
nyerhetjük el meghalt szeretteink javára ezekben a
napokban a következő feltételek teljesítésével:
Imádságos, hívő lélekkel kell a temetőt látogatni, és
ott imádkozni a megholtakért, akár csak saját
szavakkal is, és így november 1-től nov.8-ig naponta
egy teljes búcsút lehet nyerni a megholtak javára.
Feltétel a kegyelem állapota, vagyis szükség esetén
szentgyónás. Feltétel a szentáldozás is, és végül:
imádság a pápa szándékára (Legalább: egy
Miatyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…) Nov. 2-án,
Halottak napján, vasárnap, a temető meglátogatása
helyett elegendő a templom, vagy nyilvános kápolna
meglátogatása is, és az ott mondott, fent már jelzett
imádság a halottakért és ima a pápa szándékára.
KÉPVISELŐ TESTÜLETI GYŰLÉS:
Képviselő testületi gyűlés lesz november 3-án, este ½
8-kor a plébánián. Szeretettel várjuk a testület tagjait!
INGYENES JOGSEGÉLY-SZOLGÁLAT:
A jövő héten, a hónap első keddjén, november 4-én 14től 16 óráig a plébánia (Ignotus u. 9.) földszinti
tárgyalójában lesz az ingyenes jogsegély-szolgálat.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetel november 5-én, szerdán, lesz 10-től 12 óráig a
torony földszintjén. Szeretettel várunk az új jelentkezőket is. Jöjjetek Testvérek, mert „Együtt lenni jó!”
PANNONIA SACRA MISE: November 5-én,
szerdán, az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
ELSŐCSÜTÖRTÖK: November 6-án, első
csütörtökön 4-től 5-ig közös szentségimádási órát
tartunk a papi hivatásokért és a papok hűségéért.

IX. évfolyam 34.

Halottak napja

ELSŐPÉNTEK: November 7-én, elsőpénteken
az esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet a magyar
családokért Kálmán Peregrin ferences atya, a
Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely templomigazgatója mondja. Témája: „A zarándoklat
mint a családot összetartó, hitben és szeretetben
erősítő alkalom.” .A szentmise után beszélgetésre is
lesz lehetőség a plébánián.
FELNŐTT KATEKÉZIS: „Ismereteink és
cselekedeteink” címmel tartjuk az érdeklődő
felnőtteknek első csütörtöki katekézisünket november
6-án 18 órától a torony földszintjén.
HANGVERSENY: Mozart Requiem-jét adja elő
templomunk kórusa zenekari kísérettel, szólisták
közreműködésével november 15-én, szombaton este
½ 8-kor a nagytemplomban.
SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD: Az
idei adventben is szeretnénk megszervezni a „Szállást
keres a Szent Család” nevű adventi gyakorlatot, amely
közös családi imára és több család közös imájára ad
lehetőséget.
Egy kép, ill. gyerekrajz, a hozzá kapcsolódó
útmutatóval, javasolt imádságokkal és énekekkel,
vándorol családról családra.
A képet váró család egy este a képet hozzá
eljuttató családdal közösen imádkozik, a képet fogadó
család lakásán. (1. este).
Következő napon a családtagok gyűlnek össze
imára a kép körül, illetve meghívhatnak erre az estére
akár másokat is. (2. este).
A rákövetkező napon továbbviszik a képet a
következő családhoz, ahol akkor azzal a családdal
imádkoznak együtt.(3. este).
A közös imához segédanyagot mellékelünk
ugyan, de egyénileg teljesen szabadon alakítható a
közös este. A jelentkező családok megkapják a pontos
beosztást, hogy ki kitől fogja kapni, és kinek kell majd
továbbadni a képet. Telefonon vagy e-mailben
egyeztethetnek a családok előre a kép átadásának-
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átvételének időpontjáról.
Jelentkezési lap letölthető a plébánia honlapjáról:
www.varosmajoriplebania.hu.,de az irodában is
átvehető jelentkezési lap. Név, cím, telefon, e-mailcím megadása után kérjük megjelölni azt a
legkevesebb három egymás utáni napot, amikor a
család otthon van, s a fogadásra, és a családi imára
továbbá a kép továbbvitelére módja és lehetősége van.
Háromnál több napot, esetleg többször három napot is
be lehet jelölni, ezzel a beosztás elkészítését
könnyítenék meg. A jelentkezési lapot legkésőbb
november 21-ig kérjük elküldeni e-mailben
avargedo@t-online.hu címre Várgedő Annamáriának,
vagy papíron leadni az irodában.
E szép, közös
adventi családi imánkat JÉZUS KRISZTUS, a
SZÜLETENDŐ MEGVÁLTÓ bőséges áldással és
örömmel jutalmazza! Ezt kívánják szeretettel:
Zoltán Atya és a szervezők
TAIZÉ-I IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ: 2014.
december 28. és 2015. január 2. között Prágában lesz a
Taizé-i ifjúsági találkozó, ahová 17-35 év közötti
fiatalok jelentkezését várjuk. December 12-én,
pénteken este 18-tól 21 óráig a jezsuiták Párbeszéd
Házában (Horánszky u.) lesz az utazás előtti utolsó
előtalálkozó, ahol a buszjegyeket mindenki
személyesen veheti át. A Bizalom Zarándokútjának is
nevezett
találkozóról
bővebb
információt
honlapon olvashatunk, ill. az
a”www.taizé.fr
előtalálkozón hallhatunk. A találkozó költsége
12.000.- Ft + a helyszínen fizetendő 55.- Euro.
Jelentkezni lehet az irodában a 12.000.- Ft
befizetésével. Kedvezményes részvételi díjat fizet az,
aki november 12-ig jelentkezik. A jelentkezés végső
határideje december 1. Jelentkezni lehet a
szervezőknél is, Fekete Orsinál ( e-mail címe:
feketeorsi09@gmail.com) és Mihálffy Zsófinál is.
Reméljük, hogy a tavalyelőttihez hasonlóan idén is
tudunk egy városmajori buszt indítani a KIM
szervezésében.
Gábor atya

FELHÍVÁS
KARÁCSONYI
SEGÉLY
ÜGYBEN a XII. kerületi Hívekhez: Pénzbeli
támogatást kaphatnak azok az egyedül élő, XII.
kerületi nyugdíjasok, akiknek havi jövedelme
kevesebb, mint 71.250.- Ft, és azok a családok,
akiknél az egy főre jutó jövedelem kevesebb, mint
57.000.- Ft. Jelentkezni lehet a plébánia
irodájában. Jelentkezéskor telefonos, vagy
internetes elérhetőséget kérünk megadni! A
kitöltött papírok és a szükséges igazolások
leadási határideje november 6. csütörtök.
ÖSVÉNY: Ellis Potter: „ 3 elmélet a
mindenségről” című könyvét ismertetjük a
városma-jori könyvtárban folytatólag még két
vasárnap délután: nov. 9, és nov. 23-án. A vitával
kísért összejövetel 16-18 óráig tart a torony
földszintjén. Szívesen
látjuk
az
újonnan
érdeklődőket is.
SZÉP EST: Szeretettel hívunk minden kedves
Testvérünket rendhagyó Szép Estünkre november

8-án, szombaton este 6 órától a Plébánia földszinti
előadótermébe. Különféle programok várják az
érdeklődőket: többek között a 4 Akkord Show
Kórus produkciója, teaház, változatos ételek, kvíz,
társasjátékok és vidám táncház.
A szervezők

PIARISTA
ÖREGDIÁKOK
figyelmébe:
Rendszeresen kapunk a piarista atyáktól ajándékba
négy példányt a „PIARISTÁK MA” című
folyóiratukból. Három példányt szívesen felajánlunk
azoknak az egykori piarista dákoknak, akik szívesen
őrzik az ott töltött idők emlékeit, és szívesen
tájékozódnának a gimnázium mai életéről. Az
elajándékozásra szánt példányok templom irodájában
átvehetők
.
PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS: Az iskolai
hittanórák megtartásához egyre több katekétára van
szükség. Ezért 2015. januárjától 60 órás posztgraduális
továbbképzés
indul
pedagógus
diplomával
rendelkezők részére, amely képesíti őket az általános
iskola 1-8. osztályaiban a hit- és erkölcstan órák
megtartására. A jelentkezés feltétele, hogy a jelölt
katolikus legyen és egyházilag rendezett családi
állapotban éljen. Ezért új keletű keresztlevél
bemutatása szükséges.
A képzés kezdete 2015. január 3. Helyszíne:Bp.Kelenföldi Szent Gellért Plébánia (1115.Bp.Bartók
B.út 149.) Részvételi díj: 30.000.- Ft.
Buzdítjuk a kedves pedagógus Testvéreinket,
hogy aki szívesen vállalná a tanúságtételnek ezt a ,
módját, jelentkezzék a képzésre, hogy az iskolai
hitoktatás feladatát megfelelően el tudjuk látni.
2015-ÖS FALINAPTÁR: Pápai Missziós
Művek 2015-ös falinaptára kapható a sekrestyében
400.- Ft-os áron. A naptár megvásárlásával ezúttal is a
nagy szegénységben élő kenyai gyermekek
étkeztetését támogathatjuk.

HÉTEN LESZ
Kedden: Borromeo Szt. Károly püspök e.
Szerdán: Szt. Imre herceg ünnepe
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:
Pernyész Fülöp (XI.9.)
Pálffy Liza Franciska (XI.9.)
Péterváry Lél László (XI.9.)
Gyuranecz Anna (XI.9.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:
Nagy Árpádot (XI.5.) Farkasrét
Szunyogh Gyulát (XI.7.) Farkasrét
SZENTMISÉT MONDUNK:
November 6-án, este 6 órakor: Papi hivatásokért
November 7-én, este 6 órakor: Magyar családokért
November 8-án, szombaton, reggel 8 órakor:
elhunyt szeretteinkért
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Makk 12,43-46; 2Kor 4,14-5,1;Jn 14,16
Hétfő: Fil 2,1-4; Lk 14,12-14
Kedd: Fil 2,5-11; Lk 14,15-24

Szerda: Bölcs 4,7-17; Lk 12,35-40
Csütörtök: Fil 3,3-8a; Lk 15,1-10
Péntek: Fil 3,7-4,1; Lk 16,1-8
Szombat: Fil 4,10-19; Lk 16,9-15
Vasárnap: Ez 47,1-2.8-9.12; 1Kor 3,9b-11.1617;Jn 2,13-22
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