VII. évfolyam 39. szám

2010. december 12.
GYŰJTÉS volt a plébánia segélyezettei javára
az elmúlt vasárnapon. Hálásan köszönjük a 307
ezer Ft. összegű adományt.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS van
ma, a szentmisék után az új plébánia és közösségi
ház javára. Előre is hálásan köszönjük a nagylelkű
adományokat!
ADVENT: harmadik vasárnapja van. Az
adventi, hajnali „Rorate” miséket hétköznapokon
reggel 6 órakor tartjuk. Hétfőn, szerdán és pénteken
a rorate mise után 1/2 7-től a Reggeli dicséretet
énekeljük a zsolozsmából, majd 7 órakor kezdődik
a rádiós mise. Kedden, csütörtökön és szombaton
beszélgetésre, teázásra hívják a fiatalok a kedves
Híveket a kistemplomba.
ADVENT FOLYAMÁN hétköznaponként
nem tartunk reggel 8 órakor szentmisét.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS:
szombatonként az esti 6 órai szentmise elején
történik.
SZENTMISE LATINUL: December első
vasár-napjától kezdődően, a jövőben minden hónap
első vasárnapján a 11 órai szentmisén a szentmise
egyes részeit latin nyelven mondjuk, hogy az
ismert imákat az egyház ősi latin nyelvén is
ismerjük és közösen imádkozzuk.
MÉZ és SZILVALEKVÁR VÁSÁR: ma,
vasárnap, december 12-én, a kisgyermekek miséje
után a kistemplomban 10 órától mézet, illetve
csongrádi szilvalekvárt árusít Zalavári Szilveszter.
TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya
következő társadalmi hittanórája december 20-án,jövő
hétfőn este 7 órakor lesz a kistemplomban.
A BABA-MAMA KLUB december hónapban már
nem tart összejövetelt. A legközelebbi összejövetele 2011.
január 6-án, csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig lesz a
torony földszintjén. Szeretettel várják a kismamákat és
gyermekeiket.

ADVENT 3. Vasárnapja
MERT ADNI ÖRÖM:
Kedves Testvér!
Egy önkéntes szolgálatra hívlak meg: a
Városmajori Jézus Szíve Plébánia „Mert adni
Öröm” akciójára
Időpont: 2010.dec.15-17. között, bármelyik
nap, délután és/vagy este 14:00- 22:00-ig.
Jelentkezni lehet:
e-mailen: mertadniorom@gmail.com vagy
az iroda telefonján keresztül, miután megnézted
a Városmajori Katolikus Egyesület honlapján
(vake.hu) található „Mert adni öröm” nevű
naptárat és kigondolod, hogy az üres helyek
közül hová szeretnél jelentkezni! A jelentkezés
határideje: december 14-én éjfélig.
Maga az önkéntesi tevékenység abból áll, hogy
jelentkezel egy vagy több napra, délutánra vagy
estére, és ketten gyűjtitek(gyűjtjük) az adományokat. A megtelt rekeszt át kell vinni a
Kistemplomba és ott a közös gyűjtőhelyen a rekesz
tartalmát elhelyezni, majd visszavinni a kiürültet az
üzletbe. Minden adományért természetesen köszönetet mondunk az adományozónak.
Bátran hívjátok megbízható ismerőseiteket is!
Karácsony előtt pár nappal - 2010. december
15-17. között 3 napon keresztül – a Krisztina
körút és Csaba utca sarkán lévő Match üzletben
(Krisztina körút 7.) szólítjuk meg a vásárlókat, és
azt kérjük, hogy aki teheti, karácsonyra vásároljon
valamilyen tartós élelmiszert az egyházközségünk
szegényebb családjai számára.
A program lényege, hogy az ajándékozott
élelmiszerekből, édességből az egyházközségünk
segélyezettjeinek készítünk karácsonyi csomagokat, amiket karácsony hetében viszünk el
hozzájuk személyesen. Így a plébániánk rászoruló
családjainak ünnepét tehetjük szebbé, gazdagabbá
és könnyebbé.
István atya
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A MÁLTAI MELEGEDŐ vezetője most is
kéréssel fordul hozzánk. Karácsony örömét
szeretnék a hajléktalanokhoz is eljuttatni. Ezért
kérik, hogy, aki teheti, járuljon hozzá édességgel,
süteménnyel, bármilyen tartós étellel (konzerv,
kolbász, savanyúság stb.) ennek a szándéknak
megvalósításához. Az adományokat el lehet vinni
december hónapban hétfőtől szombatig a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Moszkva tér 17. sz. alatti
hajléktalanok nappali melegedőjébe reggel 7-től 12
óráig.
Ebben
az
évben
a
RUHAVÁSÁR:
hagyományos ruhavásár elmarad.
MEGÚJUL A FŐBEJÁRAT
Balesetveszélyessé vált, és nagyon csúnyán
megrongálódott templomunk főbejárata. Megkezdődtek a felújítási munkálatok, és reméljük, hogy
még karácsony előtt elkészül a kövezet és a
nehezen nyitható-zárható főkapunak legalább
részleges felújítása is. Az építkezés alatt csak az
oldalbejáratokat tudjuk használni. A reményeink
szerint rövid ideig tartó kellemetlenségekért a
kedves Hívek szíves elnézését kérjük. Reméljük,
hogy a megújult főbejárat szépsége kárpótol majd a
rövid ideig tartó kellemetlenségekért.
ISZAPÁR, SEGÍTSÜNK A KÁROSULTAKON Mód Miklós plébános atya kérése, hogy
ruhát most nem kérnek, hanem most elsősorban
pénzadományt. Számlaszám: 12011148-0012453400800007, ISZAPÁR megjegy-zéssel. Aki
munkával szeretne a helyszínen segíteni, ezt
legmegfelelőbben a Magyar Katolikus Karitásznál
történő jelentkezés által lehet megszervezni.
Információt a www.karitasz.hu oldalon lehet
találni. Tárgybeli adományokat is lehet leadni a
XII. kerületi Fidesz Irodában (Királyhágó tér 4.),
amit ingyenesen juttatnak el a szerencsétlenül
jártakhoz. Jelenleg nagy szükségük van tartós
élelmiszerekre, tisztító és tisztálkodási szerekre,
higiéniai felszerelésekre.
URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében egy-,
három- és hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók. Várjuk
az érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-ügyintézés a
plébánia irodájában kedden délelőtt 10-től 12-ig és
pénteken délután 3-tól 5 ig. Érdeklődni és időpontot
egyeztetni a plébánia irodájában vagy telefonon is lehet a
212-4656 számon.

ÖNKÉNTES
BETEGLÁTÓGATÓK:
A
Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes
beteglátogatók
jelentkezését
várja.
A
beteglátogatásra
jelentkező
önkéntesek
a
szolgálatuk megkezdése előtt felkészítő képzésben
vesznek részt, melynek helyszíne az Országos
Onkológiai Intézet. Itt évente több alkalommal
tartanak képzéseket. A soron következő képzéssel
kapcsolatban felvilágosítást kérni és a képzésre
jelentkezni a Bp. Katolikus Kórház-lelkészségen
lehet, hétköznap: 8-tól 16 óráig a 224-8640-es
telefonszámon,

SZENTEK ÉLETE
(Az ADOREMUS decemberi száma alapján)
December 13.
SZENT Lúcia szűz és vértanú
Európa-szerte, de Szicíliában különösen
népszerű szent, Diocletianus császár idejében
szenvedett vértanúságot. Szenvedéstörténetének
számos részletét ismerjük. Tántoríthatatlan volt
hitében, és ezért hosszú kínzások után karddal
lefejezték. Az 1894-ben Syracusában tartott
ásatások megerősítették, hogy már az V. század
elején sírja közelében ismerték a sírfeliratát.
Tiszteletének elterjedését igazolja az is, hogy Nagy
Szent Gergely pápa ideje alatt a nevét bevették a
Római kánonba (I. eucharisztikus ima), ahol ez ma
is megtalálható.
December 14.
KERESZTES SZENT JÁNOS áldozópap és
egyháztanító
Fontiverosban (Spanyolország) született 1542ben. 1563-ban belépett az Avila közelében lévő
karmelita kolostorba, ahol eléggé meglazult a
szerzetesi élet fegyelme. Avilai Szent Teréz
indíttatására elsőnek csatlakozott a megújult
rendhez, amelyért sokat fáradozott, és sok áldozatot
hozott. Számos jelentős lelki írását ismerjük, mint
például A lélek sötét éjszakája, stb. 1591-ben halt
meg Ubedában.
A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Szt. Lúcia szűz és vértanú emléknapja
Kedden: Keresztes Szt. János áldozópap és
egyháztanító
e.
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Nagy Roland (XII.19.)
Nagy Vivien (XII.19.)
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Ritter Ede – Gróf Ágnes (XII. 18.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Pogány Attilánét (XII. 16.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
December 15-én, szerdán, este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap:Iz 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11
Hétfő: Szám 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27;
Kedd: Szof 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32
Szerda: Iz 45,6b-8.18.21b-26; Lk 7,19-23
Csütörtök: Iz 54,1-10; Lk 7,24-30
Péntek: Ter 49,2.8-10; Mt 1,1-17
Szombat: Jer 23, 5-8 ; Mt 1,18-24
Vasárnap:Iz 7,10-14; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24
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