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ADVENT: Ma, november 28-án Advent első
vasárnapja van. Advent folyamán a hétköznap reggeli 8
órai szentmise elmarad. A hajnali „Rorate” (rorate, latin
= harmatozzatok!) misék hétköznapokon reggel 6 órakor
lesznek. Hétfőn, szerdán és pénteken a szentmise után ½
7-től az adventi „Reggeli dicséret”-et énekeljük. Kedden
a rorate szentmisét a regnumi közösség fiataljainak
gitáros énekei teszik ünnepélyessé. 7 órakor kezdődik a
Katolikus Rádió (Fm 102,1) és Bonum TV által is
közvetített szentmise minden hétköznapon. A 7 órai
szentmise után a szokásos szentségimádást Adventben
is megtartjuk ½ 8-tól 8 ig..

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: Advent szombatjain
az esti 6 órai szentmise elején történik az adventi
koszorún a gyertyák meggyújtása rövid szertartás
keretében.

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK: A
járványügyi helyzet és az állami előírások szigorodása
nyomán Főegyházmegyénkben 2021. november 7-től az
alábbi rendelkezések léptek életbe:

1. A szenteltvíztartók ismét üresek legyenek,
használjuk a kézfertőtlenítőt.

2. A szentmiséken és más liturgikus cselekmények
során mellőzzük a kézfogást.

3. Templomainkban és zárt helyiségekben tartott
rendezvényeken használjunk maszkot!

4. Az áldoztatás csak kézbe történhet.
PÓCSAI GYULA KITÜNTETÉSE: Pápai

áldásban részesült Pócsai Gyula egyházkarnagy,
templomunk kántora november 22-én, Szent Cecíliának,
az egyházi zene védőszentjének ünnepén. Pócsai Gyula
az elmúlt tizenhét év minden hétköznapján hűségesen
szolgálta énekével és orgonajátékával a Magyar
Katolikus Rádió által a templomból közvetített reggel 7

órai szentmiséket. A kitüntetést Spányi Antal
székesfehérvári megyéspüspök, a katolikus rádió
vezérigazgatója adta át.

PÁSZTORJÁTÉK: Vasárnap a 9-es mise után
pásztorjáték próba lesz a torony I. emeletén. Várunk
minden gyereket, aki szívesen részt venne a
pásztorjátékban.

NYUGDÍJAS KLUB: következő találkozója
december 1-én, szerdán lesz 10-12 óra között a régi
templomi irodában. (templom oldalán hátul).

ELSŐCSÜTÖRTÖK: December 2-án, első-
csütörtökön a 18 órai szentmisén a papi hivatásokért,
papok hűségéért imádkozunk.

ELSŐPÉNTEK: December 3-án, elsőpénteken a 18
órai szentmisét Fazekas György lelkész mutatja be a
magyar családokért. Témája: A szenvedélybetegség
rabságából Jézus a szabadító. A szentmise után csendes
szentségimádás lesz. Aki pedig az atyával szeretne
beszélgetni, az a kistemplomban megteheti.

ELSŐSZOMBAT: December 4-én, első
szombaton a 18 órai szentmisén a gyógyulásokért
imádkozunk.

GYÓNTATÁS RENDJE A TEMPLOMBAN:
Forgács Alajos, plébános:
Vasárnap 7.30-10.30; 19.30-20.15
Lambert Zoltán, nyugdíjas plébános
Első péntekeken:  17 órától
Vasárnap: 11
Máté Kristóf, káplán
Vasárnap: 11,18
Vargha Zsolt atya
Csütörtök: 18
Péntek: 18
Vasárnap: 9 és 11.
Az előre tudott változást megfelelő módon hirdetjük.
Az esetleges változásért (betegség, egyéb elfoglaltság)
elnézést kérünk.



Az adventi misézési rend változása miatt változik a
gyóntatás rendje. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a
gyóntatószékeken lévő kiírást.

MIKULÁS – Jövő vasárnap a 9 órai szentmise után
a templomba is megérkezik a Mikulás. Szeretettel hívjuk
a gyerekeket.

KERESZTYÉN KARÁCSONYI KÖNYV-
VÁSÁR lesz december 3-án, pénteken 14-20 és 4-én,
szombaton 10-19 óra között a Lónyay utcai Református
Gimnáziumban, 1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7. címen.

KERESZTELÉSI MEGBESZÉLÉS: Minden
pénteken 18.30-19.15 között a régi templomi irodában
(templom oldalán hátul) várja Kristóf atya azokat a
szülőket, akik szeretnék, hogy gyermekük a keresztség
szentségében részesüljön.

SZENTSÉGIMÁDÁS TEMPLOMUNKBAN:
hétköznapokon: 7.30-8.00, pénteken 18.30-19.30-ig is,
VASÁRNAP A 18 ÉS 19.30 ÓRAI SZENTMISÉK KÖZÖTT van
szentségimádás a kitett Oltáriszentség előtt. Mindezek jó
alkalmak arra, hogy egyénileg vagy közösségben
találkozhassunk Jézussal az Eucharisztiában.

GYŰJTÉS A KARITÁSZ JAVÁRA: Múlt
vasárnap 781.400,- Ft gyűlt össze a Karitász javára.
Adományukat köszönjük.

ADOMÁNYGYŰJTÉS: A Szent László Társulat, a
Rákóczi Szövetség és a Máltai Szeretetszolgálat
együttműködésben „Összetartozásunk ajándékai”
címmel gyűjtést szervez Advent első napjaiban a mi
plébániánkon is. Elsősorban tárgyi adományokat,
tartós élelmiszert és tartós édességet kérnek a
szervezők. A gyűjtés kedvezményezettjei: erdélyi,
kárpátaljai és délvidéki gyermekotthonok, valamint
szilágysági, kelet-felvidéki magyar diákok és kiemelten
néhány olyan külhoni család, ahol a gyermek a
járványban elvesztette egyik szülőjét.

Az adományokat Advent első hetében, november 28 -
december 5. között gyűjtjük a Szent László kápolnában.
(A bejárati ajtótól jobbra.)

KÖNYVTÁRI PROGRAM: „Az evolúció
misztériuma” címmel könyvismertetés és
beszélgetéssorozat kezdődött, mely december 5-én 16-18
óra között folytatódik a torony földszintjén.

MAJORI IMALÁNC: Novemberben az alábbi
hivatkozáson csatlakozhatnak a kedves hívek az imalánchoz:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pK8qoLIF5iAR
Mu1omHEZ1d3pVf_3KeiVdCtNDiiuliA/edit#gid=1959
34585

VÁROSMAJORI MEGÚJULÁS: A Plébániai
Képviselőtestület (KVT) tagjaiból Megújulás
munkacsoport alakult Michael White atya Újraépítve
című könyve nyomán. A munkacsoport e könyv témáit
plébániánkra alkalmazva több fejezetből álló
munkaanyagot készített.

Ezt az anyagot széles körben is szeretnénk
megismertetni és megbeszélni. Ezért a munkaanyagot
fejezetenként feltesszük a használatban lévő listákra,
illetve korlátozott számban nyomtatott formában is
kitesszük az ingyenes asztalra. (Kérjük, a nyomtatott
anyagot csak azok vigyék el, akik elektronikus
hozzáféréssel nem rendelkeznek.)

     Minden hónap első szombatján16.00-tól (dec. 4., jan.
8., febr. 5. és márc. 5.) az aktuális fejezetről ismertetést és
interaktív megbeszélést tartunk a Kistemplomban.
     Reményeink szerint a közös jövőről történő közös
gondolkodás gyümölcsöző lesz, megalapozza
elhatározásainkat és cselekedeteinket is.
     Kérjük, hogy a dokumentumot olvassátok el, és
mondjátok el a véleményeteket! Aki a meghirdetett
alkalmakon nem tud részt venni, annak jobbító
észrevételét írásban várjuk a
majori.plebania+megujulas@gmail.com címre.

SZENTMISÉK KÖZVETÍTÉSE: Vasárnap a 9
és 11, hétköznaponként a 7 órakor kezdődő szentmisét
közvetítjük templomunk youtube csatornáján. Egyéni
kérésre más szentmisét is közvetítünk. Ez esetben
kérjük, igényüket jelezzék az irodában vagy a
sekrestyében. A reggel 7 órai szentmisét a Katolikus
Rádió és a Bonum Tv is közvetíti.

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS, („egyházi adó”).
Ez a pénz a plébániához lakcím szerint tartozó, vagy
rendszeresen a plébániát látogató hívek név és lakcím
szerint is vállalt hozzájárulása a templom és a plébánia
kiadásaihoz. Köszönjük a legkisebb adományt is.

A befizetés történhet az irodában vagy banki
átutalással. Az utóbbi esetben a megjegyzés rovatban
kérjük feltüntetni: „egyházi hozzájárulás”. Továbbá
lezárt borítékban bedobhatják a perselyezők kosarába
vagy a perselybe is. Ekkor a borítékban kérjük feltüntetni
a nevet, lakcímet és az összeget.

Bizalommal kérjük plébániánk kedves híveit, hogy
aki még ebben az évben nem tett eleget lelkiismereti
kötelezettségének, támogassa hozzájárulásával
plébániánk anyagi kiadásait.

Tájékoztatásul két számadat: Idén közüzemi
költségeink (gáz, villany, víz és csatorna) 4,5 millió Ft-ot
tettek ki. A hozzájárulásokból (adóból) származó
bevételünk: 6,43 millió forint. Minden más kiadásra e
forrásból – a közüzemi költségek levonása után – csupán
1,93 millió forint maradt. (Szeptember 30-i adat)

JELES NAPOK A HÉTEN:
Kedden: Szent András apostol
Pénteken: Xavéri Szent Ferenc áldozópap
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:
Schuler Fülöp (11.28.)
Ullrich Dafni (11.28.(
Isten éltesse a gyermekeket, szüleiket és
keresztszüleiket!
A HÉTEN BÚCSÚZTATJUK:
Ordódi Mihály (11.29.) Szent Gellért urnatemető
Szalay Lászlóné (12.2.) Szent Gellért urnatemető
A HETI  SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Jer 33,14-16; 1Tessz 3,12-4,2; Lk 21,25-
28.34-36
Hétfő: Iz 2,1-5; Mt 8,5-11
Kedd: Róm 10,9-18; Mt 4,18-22
Szerda: Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37
Csütörtök: Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27
Péntek: Iz 29,17-24; Mt 9,27-31
Szombat: Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8
Vasárnap: Bár 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6


