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Szentlélek éve

KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA: Ma
vasárnap, november 23-án van Krisztus Király
vasárnapja, egyben az egyházi év utolsó vasárnapja. Ezen a vasárnapon avatjuk a ministránsokat.
Kismise ma nincs.

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS:
Az elmúlt vasárnap 477.000.- Ft gyűlt össze a
főegyházmegyei kölcsön törlesztésére. Hálásan
köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg.

ORSZÁGOS KARITÁSZ GYŰJTÉS lesz
ma, vasárnap, november 23-án a Magyar
Katolikus Karitász és az intézményei javára,
mivel szerdán, november 19-én volt Árpád-házi
Szent Erzsébetnek, a karitász védőszentjének
ünnepe. Az adományokat a szentmisék után a
kijáratoknál gyűjtjük. Előre is hálásan köszönjük.
ADVENT: Jövő vasárnap, november 30-án,
Advent első vasárnapja lesz. 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.
ADVENT FOLYAMÁN hétköznaponként a
reggeli 8 órai szentmise elmarad.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: Adventi
szombatokon az esti 6 órai szentmise elején
történik a gyertyagyújtás. Első gyertyagyújtás
november 29-én lesz.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS AZ ÖNMÁNYZATNÁL Plébániánk az előző évekhez
hasonlóan ebben az adventben is meghívást kapott
a Hegyhidéki Önkormányzattól, hogy a harmadik
adventi vasárnap előtti szombaton délután mi
végezzük az Önkormányzat mellett kihelyezett
adventi
koszorún
a
harmadik
gyertya
meggyújtásának
ünnepi
szertartását.
Ezért

IX. évfolyam 37.

Krisztus Király vasárnapja

szeretettel kérek mindenkit, aki teheti, fiatalokat és
időseket, családokat és egyedülállókat is az
ünnepségen való részvételre. Délután fél 5 órakor
kezdődik rövid kis adventi műsorunk az utcában
felállított színpadon. Közös énekléssel , versek
olvasásával, néhány tanúságtétellel szeretnénk az
arra járókat megajándékozni. 5 órakor vonulunk az
adventi koszorúhoz és ott rövid ima és éneklés
kíséretében gyújtjuk meg a harmadik gyertyát.
Mindannyiunk nagy örömére szolgálna, ha sokan
lennénk, és így is tanúságot tennénk arról, hogy
karácsonyi készülődésünk legfontosabb feladata
nem a vásárlás, hanem a Megváltó születése
napjának megünneplése felkészült lélekkel, várakozó szívvel. Szeretettel kérem, hogy aki teheti,
szakítson a szombati napjából egy órát erre a
tanúságtevő közös ünnepi eseményre. Ezt is
belefoglalva kívánok minden kedves városmajori
Testvérnek áldott és lelkiekben gazdag adventi
készülődést, imádságos várakozást. Zoltán atya
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).
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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-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 emailben 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
EGYHÁZ EGY-EGY HÁZBAN. Ezzel a
címmel jelent meg a legutóbbi Városmajori
Híradóban a javaslatot előterjesztő írás. A javaslat
egy-egy ház lakóinak szól, illetve annak a házlakónak, aki élő és eleven kapcsolatban van a plébániával és szeretne a ház lakói között apostolkodni, mai szóval élve evangelizálni. Bátorságot és
indíttatást érez magában, hogy a ház lakói között a
többi templomba járó testvért megszólítsa, és egy
alkalommal összegyűlve az egyik alkalmas lakásban, meghívjanak engem, mint plébánost, beszélgetésre. Eme első lépés után lehetne továbblépni, és a
ház többi, a templomtól még idegen lakóit is
megszólítva, őket is a templom, azaz Isten felé segíteni. Ez a kis emlékeztető legyen újabb bátorítás
a lelkes házlakók felé..
Szeretettel várom a meghívást.
Zoltán atya, plébános
IMAEST A VÁROSMAJORBAN: Minden
hónap 3. csütörtökén 19.00-21.00-ig a kistemplomban, plébániánk és az Emmánuel Közösség szervezésében dicsőítő imaestet tartunk. Az második alkalom dec. 18-án lesz. Mindenkit várunk!
ÖSVÉNY: Ellis Potter: „ 3 elmélet a
mindenségről” című könyvét ismertetjük a
városmajori könyvtárban folytatólag most vasárnap
délután: nov. 23-án. A vitával kísért összejövetel
16-18 óráig tart a torony földszintjén. Szívesen
látjuk az újonnan érdeklődőket is.
INGEK AJÁNDÉKBA: Ajándékba kaptunk
(és így adnánk tovább) nagyon sok hosszú ujjú férfi
inget nagy termetűeknek. Van köztük fehér,

egyszínű és mintás is. Várjuk az érdeklődőket nov.
23-án, vasárnap a torony földszintjén 10-12 óra
között, este pedig 18.30-19.30-ig. (Telefonszám,
ahol érdeklődni lehet: 355-9109)
HÁZI LEKVÁR VÁSÁR: Jövő vasárnap,
november 30-án házi lekvár vásár lesz a
kistemplomban a kismise után 10-től 11 óráig.
Kedvezményes áron vásárolhatók meg a lekvárok!
PIARISTA ÖREGDIÁKOK figyelmébe:
Rendszeresen kapunk a piarista atyáktól ajándékba
néhány példányt a „PIARISTÁK MA” című
folyóiratukból és jövő évi naptárukból. Egy-egy
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 a 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
Hétfőn: Szt. Dung-Lac András áldozópap és társai
vietnami vértanúk emléknapja
Kedden: Alexandriai Szt. Katalin szűz és vértanú e.
Szombaton: Szűz Mária szombatja emléknap
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:
Darabos Félix (XI.30.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:
Orosz György Gábort (XI.28.) Óbuda
Dávid Csabát (XI.28.) Farkasrét
Bretus Máriát (XI.28.) Fiumei úti temető
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Ez 34,11-12.15-17; 1Kor 15,20-26.28;
Mt 25,31-46
Hétfő: Jel 14,1-3.4b-5; Lk 21,1-4
Kedd: Jel 14,14-19; Lk 21,5-11
Szerda: Jel 15,1-4; Lk21,12-19
Csütörtök: Jel 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Lk 21,20-

28
Péntek: Jel 20,1-4.11 – 21,2; Lk 21,29-33
Szombat: Jel 22,1-7; Lk 21,34-36
Vasárnap: Iz 63,16b-17.19b;64,1.2b.3-8; 1Kor
1,3-9; Mk 13,33-37
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