XII. évfolyam 1. szám

2015. január 4.

Szentlélek éve

Az újesztendő kezdetén minden
kedves Városmajori Testvérünknek és a
vendégeknek is áldott, békés, boldog új
évet kívánok a magam és paptársaim
nevében is.
Bízzuk
Újra
Életünket
Krisztusra !
Zoltán atya
ELSŐVASÁRNAP: Ma, január 4-én,
elsővasárnap délután 5 órakor közös szentóra lesz.

VÍZKERESZT ÜNNEPE:
január 6-án, kedden.
Most újra parancsolt ünnep,
a szentmisén való részvétel kötelező.
Miserend: a munkanapra és a munkába menőkre való tekintettel:

reggel 7-kor, 8-kor és 11 órakor,
este 6 és ½ 8 órakor
lesznek szentmisék. Az esti 6 órai szentmise elején a vízszentelés szertartását
végezzük. A kórus alatt fogjuk elhelyezni a
szenteltvizet, amiből bárki vihet haza az
otthonába az elkövetkező hét folyamán.

Karácsony 2. vasárnapja

KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS
lesz január 5-én, hétfőn, este ½ 8-kor a
plébánián. Szeretettel várjuk a testület tagjait.
INGYENES JOGSEGÉLY-SZOLGÁLAT: A jövő héten, a hónap első keddjén,
január 6-án 14-től 16 óráig a plébánia
(Ignotus u. 9.) földszinti tárgyalójában lesz az
ingyenes jogsegély-szolgálat.
NYUGDÍJAS KLUB: A legközelebbi
összejövetel január 7-én, szerdán, lesz 10-től
12 óráig a torony földszintjén. „Egy lenni
jó!” Szeretettel várjuk a nyugdíjas
testvéreket. Azokat is akik most hallanak
először erről a sok örömet adó találkozóról.
FELNŐTT KATEKÉZIS: Kivételesen
a hónap második csütörtökén, január 8-án 18
órától 19.30-ig tartjuk a lelkiekben
gyarapodni vágyó felnőttek összejövetelét a
torony földszintjén. Szeretettel várjuk az
újonnan érdeklődőket!
BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI BÁLJA: Előzetesen hirdetjük, hogy
a budai egyházközségek farsangi bálja 2015.
február 14-én, szombaton lesz a MOM
Kulturális Központban. (Bp. XII. Csörsz u.
18.) Jegyek már kaphatók a plébánia
irodájában 4.000.- Ft-os áron.
AZ ÉNEKSZÖVEGEK VETÍTÉSÉNEK új rendszere megvalósult. Istennek
legyen hála! A vetített szöveg a templom
minden részéből jól látható. A projektoros
vetítés bőséges lehetőséget ad a legkülönbözőbb szövegek és képek vetítésére. A
zászlók egyelőre levétettek a falról, de rövid
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időn belül újra a helyükre kerülnek némi
változtatással. Köszönjük a kivitelezők-nek a
szép munkát. A megvalósulás költsége (2,1
mill. Ft.) közel 50 %-ban egy sikeres
pályázati forrásból nyerte fedezetét, a többit
(1,3 mill..Ft.) a plébánia fedezte a kedves
Hívek adományaiból. Hálásan köszönjük.
KÖSZÖNET MINDEN ELMÚLT ÉVI
ANYAGI SEGÍTSÉGÉRT. Hálás szívvel
ismétlem meg az év végi beszámolóban is
már elmondott köszönetemet a kedves Hívek
felé, akik az elmúlt év folyamán is
tanúsították szeretetüket és nagylelkűségüket
a templom és a plébánia anyagi támogatását
illetően. Az önkéntes, név szerint adott
támogatások a szentmisék alatti névtelen
adományokkal kibővítve az elmúlt év
folyamán is fedezték a kiadásainkat.
Bizalommal kérjük a kedves Hívek további
segítségét és támogatását is az új
esztendőben. Isten fizesse meg bőkezű
jóságával!
Zoltán atya
HÓLAPÁTOLÁS ÉS A TEMPLOM
KÖRÜLI HÓTAKARÍTÁS Jelenleg nem
nehezíti a közlekedést és a templomba jutást
a havazás és a jeges idő, de nem tudhatjuk,
hogy mikor lep meg minket a szép, de sok
munkát és veszélyt is jelentő havas jeges
időszak. Bár karácsonnyal kapcsolatban
„fehér karácsonyról” álmodunk, különösképpen is a gyerekek, de a szépsége és
lélekemelő hangulata mellett az időszak
veszélyeire is gondolunk. A veszélyek
elhárítása komoly feladatot jelent. Ennek a
feladatnak a teljesítésében szeretném kérni
már előre is a plébánia erős és egészséges
fiatal és férfi tagjainak a segítségét. Szükség
szerint és ahogyan az idő engedi lehet jönni
segíteni, mivel elég nagy az a terület, amit
meg kell a hótól, jégtől tisztítani. Éjjeli
hóesés alkalmával célszerű korán kezdeni a
hóeltakarítást, amíg a meginduló gyalogos
forgalom meg nem kezdődik. Felelősségünk a
templom előtti járdaszakasz tisztítása is az
Ignotus utcától a Maros utcáig. Mindenek
előtt az autóbusz megálló megtisztítása a
fontos. Fontosság sorrendjében az utcai
járdától a templom bejáratához vezető
díszburkolattal fedett járdaszakasz tisztítása,
valamint
a
templom
lépcsőinek
a
megtisztítása a legsürgetőbb feladat. Ha ezek

a részek megtisztultak, akkor a templom két
oldalának a megtisztítására kerülhet sor,
különös tekintettel a két hátsó bejárat
megtisztítására. Mindezeket részletesen azért
írtam le, hogy minden segítőkész derék férfi
ember hasznosan tudjon bekapcsolódni a
munkába. Hólapátot a sekrestyében vagy az
irodában lehet kérni és a munka után oda
visszavinni. Hóolvasztó „só”-t és annak
kiszórását a segítségemmel végezzük majd.
Egyik oka a fenti részletezésnek az is, hogy
egyszer a hólapátolást a templom háta
mögötti járda megtisztításával kezdték a
jólelkű, de nem okosan gondolkodó segítők.
Előre is hálásan köszönöm a készséges
segítést. Zoltán atya
FŰTÉS A TEMPLOMBAN A hideg
beálltával megkezdtük a templom fűtését. A
padokban elhelyezett hősugárzók olykor
légbuborék miatt elzáródnak. Ezért előfordul,
hogy egyik-másik padban nem működik a
fűtés. Igyekszünk ezt állandóan ellenőrizni és
mielőbb kijavítani. A fűtés hatékonysága
érdekében kell az ajtókat csukva tartani. Az
ajtók csukásánál, kérem, figyeljünk arra,
hogy csendesen tegyük be az ajtót. A
főbejárat külső ajtaja önmagától is
becsukódik, de csak hangos csattanással.
Ezért kérjük, hogy a külső ajtót kézzel,
csendesen szíveskedjenek becsukni.
Köszönjük.
A HÉTEN LESZ
Január 6-án, kedden: Urunk megjelenése
Vízkereszt, parancsolt ünnep
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Csepreghy Rozáliát (Új Köztemető I.6.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINK
LELKI ÜDVÉÉRT:
Január 7-én, szerdán este 6 órakor.
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Sir 24,1-2.12-16; Ef 1,3-6.15-18; Jn
1,1-18
Hétfő: 1Jn 3,11-21, Mk 1,7-11
Kedd: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Szerda: 1Jn 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25
Csütörtök: 1Jn 4,7-10; Mk 6,34-44
Péntek: 1Jn 4,11-18; Mk 6,45-52
Szombat: 1Jn 4,19-5,4; Lk 4,14-22a
Vasárnap: Iz 42,1-4.6-7; ApCsel 10,34-38; Mk
1,7-11.

