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2011.december 25.

A Család Éve

Kegyelmekben gazdag, áldott
Karácsonyt,
és Békés, Boldog Új Évet
kívánnak a kedves Híveknek
a városmajori atyák
DECEMBER

25.

SZENT

KARÁCSONY

ÜNNEPE:

Miserend: d.e. ½ 8, 9, 11; d.u. 6 és este ½ 8
Kistemplomban 9 órakor kisgyermekek miséje.
A 11 órai ünnepi szentmisén énekkarunk zenekar
közreműködésével Halmos Karácsonyi miséjét énekli.
Délután 5 órakor szentségimádás
DECEMBER 26.: KARÁCSONY 2.NAPJA:

Miserend: délelőtt ½ 8, 9, 11; este 6
A Kistemplomban nem lesz szentmise.
MUNKATÁRSAK KARÁCSONYA :
December 27-én, kedden, délután 4 órakor lesz a
kistemplomban a plébániai munkatársak karácsonyi
ünnepsége. Ezúton hívom és szeretettel várom mindazokat,
akik az év folyamán rendszeres vagy esetenként segítették
a munkámat és hozzájárultak plébániai közösségünk
épüléséhez, bővüléséhez és a szeretetben történő gazdagodásához. Kérem, hogy aki olvassa ezeket a meghívó
sorokat, adja tovább azoknak a munkatársaknak is, akikhez
nem jut el a Heti Hírlevél.
Zoltán atya
SZENT CSALÁD ÜNNEPE: A Család Évének
lezáró ünnepe, ebben az évben kivételesen December 30án, pénteken lesz. A nagytemplomban az esti 6 órai
szentmise keretében lesz a családok és házaspárok
megáldása. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az ünnepi
alakalomra egyházközségünk családjait és a házaspárokat.
Különösen azokat, akik ebben az évben kötötték meg
házasságukat és azokat, akik az 5, 10, 20, 25, 50, 60, 65
éves házassági évfordulójukat ünnepelték a 2011-es
esztendőben. Azokat a szülőket is szeretnénk köszönteni,
akiknek ebben az évben született gyermekük. A szentmise
után hívjuk a kedves Testvéreket, különösen az említett
évfordulós házaspárokat és szülőket a kistemplomba egy
szerény agapéra. Kérjük a kedves Híveket, hogy az
agapéra süteményt is hozzanak magukkal.

Urunk Születése Karácsony
SZENT SZILVESZTER NAPJÁN,
december
31-én, az esti 6 órai szentmise keretében lesz az év végi
hálaadás és rövid beszámoló a plébánia életéről. Az előző
években szokásos szilveszteri imavirrasztás és éjféli
szentmise ebben az évben elmarad.
ÚJÉV NAPJA: Január 1–én, vasárnap, Szűz Mária
istenanyaságának ünnepe, a Béke világnapja. A kistemplomi gyermekek miséje Újév napján elmarad.
PANNONIA SACRA MISE: Január 4-én, szerdán
az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia Sacra
Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
ELSŐCSÜTÖRTÖK: Január 5-én, elsőcsütörtökön
4 órától közös szentségimádási szentórát tartunk a papi
hivatásokért, papok hűségéért. 5 órától engesztelő
rózsafüzér ima lesz az Oltáriszentség jelenlétében.
ELSŐPÉNTEK: Január 6-án, pénteken, az esti 6
órai szentmisét és szentbeszédet Szabó József, ferences
atya mondja. Témája: Igazi, szebb jövőt teremteni a
család életében. A szentmise után beszélgetésre is lesz
lehetőség az új plébánia földszinti termében. Minden
érdeklődőt várunk.
VÍZKERESZT ÜNNEPE: Január 8-án, vasárnap
lesz Vízkereszt ünnepe. A 11 órai szentmise elején
ünnepélyes vízszentelés. A kórus alatt elhelyezett
megszentelt vízből bárki vihet haza az otthonába. Délután
5-órától közös szentórát tartunk. A kisgyermekek miséje
szokásos időben, 9 órakor kezdődik a Kistemplomban.
A MÁLTAI MELEGEDŐ VEZETŐJÉNEK
KÉRÉSE:
Karácsony
örömét
szeretnék
a
hajléktalanokhoz is eljuttatni. Ezért kérik, hogy, aki teheti,
járuljon hozzá édességgel, süteménnyel, bármilyen
kiosztható étellel (felvágott, zöldség, savanyúság,
gyümölcs, keksz stb.) ennek a szándéknak megvalósításához. Az adományokat el lehet vinni december
hónapban hétfőtől péntekig reggel 6-tól 14 óráig,
szombaton reggel 6-tól 13 óráig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Széll Kálmán tér 17. sz. alatti hajléktalanok
nappali melegedőjébe. További kérés lenne, hogy azok a
kedves Hívek, akiknek ideje engedi reggel 6 órától
jöjjenek kenyeret kenni elesett embertársainknak. 6 órától
fél 9-ig kenyeret kennek, utána kiosztják délig az enni- és
innivalót. 6-tól 12-ig bármikor lehet segíteni. A Melegedő
a hét minden napján – kivétel a vasárnap – nyitva tart a téli
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időszakban. Kérjük a kedves Híveket, hogy aki tud
csatlakozni a Melegedőben folyó munkához, jelentkezzék
az intézményvezetőnél.

TÁMOGATÁS KÉRÉSE: A Betegápoló Irgalmas
rend és budai intézménye, a Budai Irgalmas rendi
Kórház ismételten a katolikus Hívekhez fordul
segítségért gyógyító tevékenysége fenntarthatósága
érdekében. A kórház nem kapja meg az egyenlő
esélyeket, fejlesztési terveik mégis vannak. Tenni
szeretnének, minden nap egy újabb lépést a magyar
egészségügyért, a betegek érdekében. Ehhez kérnek
segítséget, támogatást. Az adományokat a Budai
Irgalmas rendi Kórház 10300002-2010985770073285 számú számlájára várják. A támogatás
átutalható, ill. csekken befizethető. Szórólap csekkel az
ingyenes asztalon található.
GALÉRIA 12: A Galéria 12 Egyesület szervezésében
december 7-től 31-ig tekinthető meg a „Jön a Karácsony”
című alkotóművészeti kiállítás, a Hajnóczy u. 21. szám
alatti kiállító teremben, hétfőtől szombatig naponta 10-től
20 óráig.
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz január 2án, hétfőn, este ½ 8-kor az új plébánián. Hívjuk a testület
tagjait.
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és harmadik
szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a torony
földszintjén. Legközelebb 2012. január 4-én. Együtt lenni
jó!
BABA-MAMA KLUB: A legközelebbi összejövetele
2012. január 5-én, csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig lesz az
új plébánia földszintjén. Szeretettel várjuk a kismamákat
és gyermekeiket.
MAJORI BÁL: 2012. január 28-án, szombaton kerül
megrendezésre a Városmajori Plébánia farsangi bálja, a
Móricz Zsigmond Gimnáziumban (1025.Bp.Törökvész út
48-54.) Jegyek már kaphatók a plébánia irodájában és a
szervezőknél, Varga Péternél, Halmi Erzsébetnél és Opor
Károlynál. A belépő ára kedvezményes elővételben
december 31-ig 2.000.- Ft. Januárban 2.500.- Ft, a
helyszínen pedig 3.000.- Ft. A jegyvásárlással
kapcsolatban a majoribal@gmail.com e-mail címen lehet
érdeklődni.
BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI BÁLJA:

2012. február 18-án, szombaton lesz a MOM Kulturális
Központban. (Bp. XII. Csörsz u. 18.) Jegyek már kaphatók
a plébánia-irodájában 3.500.- Ft-os áron.
VIGYÁZAT CSALÓ: Az elmúlt héten többen
telefonáltak, hogy Zoltán atya nevében megkereste őket
egy ember, hogy tartoznak az egyházi adóval és fizessék
neki be. Sajnos egy csalóval állunk szemben. Legyünk
nagyon óvatosak a szélhámosokkal szemben.
AZ EGYHÁZI ADÓRÓL: A fent leírt tapasztalat ad
okot arra, hogy a régiesen „egyházi adónak” nevezett
lelkiismereti kötelezettségről, ennek összegéről és a
befizetés különböző módjairól mondjunk néhány szót,
folytatva a múlt Heti Hírlevélben megkezdett témát.
Az egyházi hozzájárulásnak nevezett összeg nagyságát
illetően nincsen semmiféle kötelező előírás. Mindenki
annyit fizet, amennyit a szíve diktál és az anyagi
lehetőségei megengednek. Általában az a vélemény, hogy
a jövedelem 1, 1,5 % át illik befizetni ezen a címen. Egyes
plébániákon 2 %-ot jelölnek meg iránymutatóként.
Emellett azért megmarad az összeget illetően is a teljes
önkéntesség.. Ez a befizető nevével és lakcímével kísért
összeg azon a plébánián fizetendő be, amelyik plébániához

a lakóhely szerint tartozik a befizető. Így van biztosítva az,
hogy minden plébániát és minden templomot plébánia
saját hívei tartsanak fönn. A befizetés többféle módon is
történhet. Elsőként az adószedő által történő személyes
felkeresést és a neki történő fizetést említem. Itt fontos,
hogy előbb-utóbb legyen személyes ismerős az
„adószedő”, aki , ha nem is minden esetben, de általában
megbeszélt időpontban keresi fel a családot. Másodikként
a csekkes befizetés említem. A Bp. XII.ker Városmajori
Jézus Szíve Plébánia megnevezésű csekken is be lehet
fizetni a hozzájárulást. Ilyen esetben a megjegyzések ro
rovatában felkell tüntetni, hogy „Egyházi adó” vagy
„Hozzájárulás”. Ilyen csekk az ingyenes asztalon mindig
található, vagy az irodában kapható. Harmadik befizetési
módként említem a borítékos befizetést. Aki ezt a módszer
választja az a hozzájárulásra szánt összeget tegye bele egy
borítékba. Tegyen mellé egy kísérő cédulát, amelyen
legyen feltűntetve az „adó” mennyisége és a befizető neve
és lakcíme. Ezt a borítékot, akár le is zárva, vasárnap a
perselyezéskor beleteszi a perselyező kosarába. A
befizetésről szóló kis nyugtát pedig személyes postával,
vagy postai úton kiküldjük a befizetőnek. Végezetül
említem azt, hogy a plébánia irodájában hivatalos időben,
vagy bármikor, amikor hivatalos személy van az irodában,
mindig be lehet fizetni a támogatást. Végezetül hálás
köszönetemet szeretném kifejezni minden kis és nagy
összegű támogatásért. Amivel ki-ki eddig is támogatta
plébánia életét, és ezután is támogatni fogja. Isten fizesse
meg százszorosan!
Zoltán atya, plébános

A HÉTEN LESZ:

Dec. 25. Karácsony főünnepe
Dec. 26. Szent István vértanú ünnepe,
Dec. 27. Szent János apostol ünnepe
Dec. 28. Aprószentek ünnepe
Dec. 30. Szent Család ünnepe
Dec. 31. Szent Szilveszter pápa ünnepe
Jan.1. Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe (Újév)
Jan.8. Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Graur Krisztián (XII.26.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Kiss Ernőnét (XII.29.)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Január 5-én, este 6 órakor a papi hivatásokért
Január 6-án, este 6 órakor a Magyar Családokért
Január 7-én, este 6 órakor :Szűz Mária Szeplőtlen
Szíve tiszteletére
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Jan. 3-án, kedden, reggel 8 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI
:
Dec. 26. ApCsel 6,8-10;7,54-59; Mt 10,17-22
Dec. 27. 1Jn 1,1-4; Jn 20,2-8
Dec. 28. 1Jn 1,5-2,2; Mt 2,13-18
Dec. 29.1Jn 2,3-11; Lk 2,22-35
Dec. 30. Sir 3,3-7.14-17a; Lk 2,22-40
Dec. 31. 1 Jn 2,18-21; Jn 1,1-18
Jan.1. Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Jan.2. 1Jn 2,22-28; Jn 1,19-28;
Jan.3. 1Jn 2,29-3,6; Jn 1,29-34Jan.4. 1Jn 3,7-10; Jn 1,35-42
Jan.5. 1 Jn 3,11-21; Jn 1,43-51.
Jan.6. 1 Jn 5,5-13; Mk 1,7-11
Jan.7. 1 Jn 5,14-21; Jn 2,1-12
Jan.8. Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
HETI HÍRLEVÉL. A legközelebbi szám január 8-án jelenik
meg.

