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A Család Éve

SZJA 1%: A Püspöki Konferencia titkárától kapott
tájékoztatás szerint az idén több mint 600 ezren
rendelkeztek személyi jövedelemadójuk egy százalékáról a
Katolikus Egyház javára. A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia köszönetét tolmácsoljuk minden felajánlónak,
akik ilyen módon is kifejezték a Katolikus Egyházhoz való
tartozásukat. Isten fizesse meg!
KÖZÖS SZENTÓRA: Ma, a hónap első vasárnapján, délután 5 órától közös szentórát tartunk.
ADVENT: Ma van advent második vasárnapja.
Adventben a hajnali „Rorate” misék hétköznapokon
reggel 6 órakor vannak. Hétfőn, szerdán, pénteken és
szombaton a hajnali mise után 1/2 7-től a „Reggeli
dicséretet” énekeljük, majd 7 órakor kezdődik a rádiós
szentmise. Kedden és csütörtökön forró teára, beszélgetésre, hívják a fiatalok a kedves Híveket a kistemplomba a
hajnali mise után. A kedd reggeli hajnali miséken regnumi
fiatalok gitáros csoportja végzi az énekes szolgálatot.
ADVENT FOLYAMÁN a RORATE szentmise
miatt hétköznaponként nem lesz reggel 8 órakor

szentmise.
AZ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: Adventi
szombatokon az esti 6 órai szentmise elején történik a
gyertyagyújtás. A szombat esti 6 órai szentmiséket és a
szentbeszédet meghívott atyák mondják. A harmadik
adventi szombaton, december 10-edikén dr. Válóczy
József atya, az Esztergomi Hittudományi Főiskola
tanára mondja a szentmisét. December 17-én dr. Török
Csaba atya, krisztinavárosi káplán fog misézni.
ADVENTI IFJÚSÁGI LELKI NAP: December 10én, szombaton lelki napot tartunk az ifjúság számára,
9 órától 16 óráig, az új plébánia és közösségi ház
földszinti előadó termében. A lelki napot vezeti dr. Török
Csaba krisztinavárosi káplán.
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS
lesz december 5-én, hétfőn, este ½ 8-kor az új plébánia
épületében. Várjuk a testület tagjait!
PANNONIA SACRA MISÉJE: December 7-én,
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
UTOLSÓ JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS:
December 17-én, szombaton délután 5 órakor

Advent 2. Vasárnapja

tartjuk az utolsó árverést az új plébánia és közösségi ház
földszinti „iroda” helyiségében a ház javára. A befolyt
összeget a ház belsőépítészeti munkálatainak befejezésére
fordítanánk. Még a mai napon lehet leadni árverésre szánt
tárgyakat délelőtt 10-től 12.30 óráig a torony földszinti
könyvtár szobájában. A tárgyakat Schrődl Andrásné
veszi át Elérhető még a Budai Várban lévő Fortuna Antik
Régiségboltban, Fortuna Udvar, Hess András tér 4.
Telefonszáma: 06/20/913-3683.
„MERT ADNI ÖRÖM”
Kedves Testvér!
Egy önkéntes szolgálatra hívlak meg: a Városmajori
Jézus Szíve Plébánia „Mert adni Öröm” akciójára.
Karácsony előtt pár nappal - 2011. december 14-15-16-án
(délelőtt 9 órától este 7 óráig) 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 szegény
családjai számára.
Ez az önkéntes tevékenység több részből tevődik össze:
1.
Jelentkezés
2.
Élelmiszergyűjtés a közértben
3.
Adományok átvitele a kistemplomba
Akik szeretnének ebben a szolgálatban részt venni és
még nincsen tapasztalatuk erről az élelmiszergyűjtésről,
azok számára 2011. december 10-én, szombaton délután 5
órakor tájékoztatót tartunk az új plébánia és közösségi ház
földszinti előadótermében.
Jelentkezni lehet a szolgálatra a tájékoztató után
személyesen, vagy e-mailen: isti.iae@gmail.com vagy az
irodába telefonálva, miután megnézted Plébániánk
honlapján található „Mert adni öröm” nevű naptárat
és betervezed, hogy az üres helyek közül hová szeretnél
jelentkezni! A jelentkezés határideje: december 11.
Bátran hívjátok megbízható ismerőseiteket is!
István atya
A MAGYAR
ÖRÖM AKCIÓJA:

MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT ADNI

A fenti, plébániai élelmiszergyűjtő akcióhoz hasonlót
szervez a M.M.Szeretetszolgálat is december 16-23 között.
Akik nem tudtak részt venni a plébániai akcióban és
szívesen besegítenének a máltai szervezésbe, ők a plébánia
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irodájában jelentkezhetnek az időpont megjelölése végett.
Ez a gyűjtés a Kaiser áruházban, a rózsadombi Rózsakert Bevásárlóközpontban van (Gábor Áron u. 74-78.) A
gyűjtés szervezője: Meszleny Eszter: +36/30/722-54-52.,
vagy:e.mail: meszleny.eszter@maltai.hu
SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD: Ebben
az adventben is elkezdődött a „Szállást keres a Szent
Család” nevű adventi imagyakorlat, 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.
Ha a család szívesen részt venne ebben az adventi
közös imában, akkor a nagytemplomban az ingyenes
asztalon található, vagy az irodában kapható
jelentkezési lap kitöltésével ezt jelezheti. Név, cím,
telefon, e-mail-cím megadása után szíveskedjenek
bekarikázni vagy más módon megjelölni azt a legalább 3
egymás utáni napot, amikor a család otthon van, és kész a
kép fogadására, a 2. napon a közös családi imára, a 3.
napon pedig a kép továbbvitelére van lehetősége.
A kitöltött részt el lehet küldeni
e-mailben
avargedo@t-online.hu címre Várgedő Annamáriának,
vagy papíron le lehet adni az irodában. Aki elkésett a
jelentkezéssel, de szívesen bekapcsolódna, jelezze ezt a
megadott e-mail címen. Talán lehet módot találni a
bekapcsolódásra. E szép, közös adventi családi imánkat
JÉZUS KRISZTUS, a SZÜLETENDŐ MEGVÁLTÓ
bőséges áldással és örömmel jutalmazza! Ezt kívánják
Zoltán Atya és a szervezők
ADVENTI EGYHÁZZENEI ÁHÍTAT lesz december
10-én, szombaton, az esti szentmise után. Közreműködnek: Szabó Réka, fuvola, Jean Klára orgona. Műsor az
ingyenes asztalon.
MÉZÁRUSÍTÁS: Jövő vasárnap, december 11-én,
a kisgyermekek miséje után a kistemplomban 10 órától
mézet, árusít Zalavári Szilveszter.
FILM ÁRUSÍTÁS: Az Etalon Kiadó árusít jövő
vasárnap, december 10-én, a nagytemplom előtt vallásos
témájú filmeket DVD-n.
ADVENTI VÁSÁR: A Nyugdíjas Klub adventi
vására és egyben könyvvásár is lesz ma, vasárnap,
december 4-én a kistemplomban 10 órától.
MAJORI BÁL: 2012. január 28-án, szombaton
kerül megrendezésre a Majori Bál. Nagy örömmel
vennénk, ha a nyitótáncba is sokan bekapcsolódnának.
Ezért várunk minden kedves jelentkező táncos párt. A
próbák vasárnaponként lesznek, este 6 órától fél 8-ig a
kistemplomban Első próba: november 27-én délután 6
órakor a kistemplomban. Jelentkezni lehet e-mail-ben:
opor.karesz@gmail.com..
OLDALBEJÁRATOK FELÚJÍTÁSA.
A Bp.XII.ker. Hegyvidéki Önkormányzat minden
évben támogatja a katolikus plébániák és protestáns
gyülekezetek közösségi eseményeit és a templomok
felújításával, állagmegóvásával kapcsolatos munkákat. A
mi plébániánk 2011 évre 400 ezer forintot kapott a nyári
táborok támogatására, 200 ezer forintot a plébániai
sajtótermékek kiadásaira, és 2,2 millió forintot kaptunk a
templomi bejárati lépcsőinek felújítására. Most a
kistemplom felőli oldalbejárat felújítása folyik. Ennek
elkészültével az irodai bejárat felújítására kerül sor,
reméljük még karácsony előtt. Itt alakítjuk ki az
akadálymentes bejárási lehetőséget is. Az építkezés alatti
kellemetlenségekért a kedves Hívek szíves elnézését
kérjük. A költségek 2,2 millió forinton felüli összegét az

Árkay Aladár Alapítvány támogatásával tudjuk kifizetni.
Köszönjük a Hegyvidéki Önkormányzat támogatását és a
kedves Hívek adományait is. Az Alapítvány pénze
kizárólag a két templom felújítási és állagmegóvási
munkáira fordítható.
SZENTEK ÉLETE
(Az ADOREMUS decemberi száma alapján)
December 6.
SZENT MIKLÓS püspök
A mai Törökországban lévő Myra városának volt a
püspöke. 1087-ben Bariba (Olaszország) hozták ereklyéit,
és egy csodálatos bazilikát építettek tiszteletére. Ekkor vált
ismertté Európa számos országában. Középkori drámák és
játékok főszereplője a sok csodát cselekvő szent.
Jótékonyságáról számos történetet és legendát ismerünk.
Az egyik elbeszéli, hogy amikor meghalt Myra püspöke, a
környék
püspökei
összejöttek
az
új
püspök
megválasztására. Éjszaka az egyikük szózatot halott:
„Holnap délben állj a templom kapujába. Az első ember,
aki belép, a Miklós nevet fogja viselni. Őt szenteljétek
püspökké!” Valóban, Isten hűséges szolgája, Miklós lépett
be a templomba. Amikor közölték vele a történteket,
először tiltakozott, majd a választást elfogadva püspökké
szentelték.
…December 7.
SZENT AMBRUS püspök és egyháztanító
340 körül született a mai Trierben, keresztény római
családból. Gyorsan emelkedett a közéleti ranglétrán. Mint
Milánó kormányzója megakadályozta a zavargásokat a
katolikusok és az ariánusok között az új püspök
megválasztása alkalmából. Ekkor közfelkiáltással őt
választották meg, noha még csak katekumen volt. 374.
november 30-án keresztelték meg, és december 7-én
szentelték püspökké. Küzdött a pogányság és az
arianizmus ellen, a szegények igazi atyja volt, sőt a
császárral szemben is védelmezte az Egyház jogait. Az
úgynevezett ambrozián liturgiának volt elindítója, amely
mind a mai napig él Milánóban és környékén. Közel húsz
himnuszt írt, amelyeket az Egyház többségében ma is
használ a zsolozsmában. Karácsonyi himnuszából két
versszak: „Ki az Atyának mása vagy,/ Ölts testet,
győzelmed jelét,/ Testünket, s gyámoltalant,/ Tegye
acélossá erőd. - Már fénylik Jézus jászola,/ Új fényt lehel
az éjszaka./ Ezt immár meg ne rontsa éj,/ Nem-szűnő lágy
legyen a hit.” 397. április 4-én halt meg Milánóban,
ereklyéi a Szent Ambrus-bazilikában vannak.
A HÉTEN LESZ:

Kedden: Szt. Miklós püspök emléknapja
Szerdán: Szt. Ambrus püspök és egyháztanító emléknapja
Csütörtök: A Bold.s Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Monoki Csilla (XII. 10.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Pintér Dezsőt (XII.6.)
Jurenák Évát (XII.9.)
Dávid Antalnét (XII.9.)
Rozgonyi Péternét (XII.9.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Dec. 9-én, pénteken, este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI
:
Vasárnap:
Iz
40,1-5.9-11;2Pét
3,8-14;
Mk
Hétfő: Iz 35,1-10; Lk 5,17-26
Kedd: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
Szerda: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30
Csütörtök: Ter 3,9-15,20; Ef 1,3-6.11-12;Lk 1,26-38
Péntek: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
Szombat: Sir 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
Vasárnap: Iz 61,1-2a.10-11;1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8;19-28

1,1-8

