IX. évfolyam 1. szám

2012. január 8.
VÍZKERESZT ÜNNEPE: Ma, január 8-án,
vasárnap van Vízkereszt ünnepe. A 11 órai szentmise
elején ünnepélyes vízszentelés. A kórus alatt elhelyezett
megszentelt vízből bárki vihet haza az otthonába. Délután
5-órától szentségimádást tartunk. A kisgyermekek miséje
szokásos időben, 9 órakor kezdődik a Kistemplomban.
ÖKUMENIKUS IMAHÉT: A krisztushívők
egységéért végzett ökumenikus imahét január 15-én, jövő
vasárnap kezdődik és január 22-ig tart. Mindenkit
buzdítunk, hogy a városmajori, pénteki imaalkalmon minél
többen vegyünk részt. A hét folyamán pedig legalább egykét alkalommal látogassunk el a környező templomokba is
a közös imára a kiírt rend szerint. Hétköznapokon este ½ 7
órakor kezdődnek a közös imák, amit minden alkalommal
találkozásra és beszélgetésre alkalmas agapé követ.
AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT
A közös imádság minden nap, minden helyen este
½ 7 órakor kezdődik. Az imaórák után szokás szerint
agapéra is várják a kedves Híveket a vendéglátók.
A 2012-es év ökumenikus imahetének alapigéje
Szent Pál apostolnak az korinthusiakhoz írt első leveléből
vett részlet a 15. fejezet 51-ik verse. A feltámadással
kapcsolatban írja Szent Pál:
„…mindnyájan el fogunk változni.”
Ez azt jelenti, arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus
Krisztusnak a halál feletti győzelmében osztozunk.
Az imatalálkozók rendje az alábbiak szerint alakul:
15-én, vasárnap Evangélikus templom. Kékgolyó u.17.
szónok: Makláry Ákos gör.kat. parochus
16-án, hétfőn
Fréti Rk.Pléb.templ. Hegyalja út 139.
szónok: dr.Bogárdi Szabó István ref.püspök
17-én, kedd Felsőkrisztinaváros Apor Vilmos tér 9.
szónok: Keczkó Pál evangélikus lelkész
18-án, szerdán Fréti ökumen.káp. Németvölgyi út 138.
szónok: Molnár Miklós rk. káplán
19-én, csüt. IstenhegyiSzt.László.pléb.templ. Diana u.15.
szónok: Berta Zsolt református. lelkész
20-án, pénteken Városmajori Jézus Szíve Pl. Csaba u.5.
szónok: Csűrös András református lelkész
21-én, szombaton Szt.Kereszt rk.templ. Táltos u.16.
szónok: dr.Bácskai Károly evangélikus teológiai tanár
22-én, vasárnap Református templ. Böszörményi út 28.
Matolcsy Kálmán rk. templomigazgató

Vízkereszt
EGYHÁZZENEI ÁHITAT: Az Ökumenikus
Imahét kezdő napjának előestéjén, január 14-én,
szombaton este 7 órakor a nagytemplomban az ökumené
jegyében egyházzenei áhítatot tartunk. Közreműködik két
kórus: a csákvári evangélikus egyházközség Harmonia
Floriana kórusa és templomunk Bárdos Lajos Kórusa.
Szeretettel várjuk a kedves Híveket.
KISMISE: Jövő vasárnap, január 15-én, a hónap
harmadik
vasárnapján,
szokásunkhoz
híven
a
kisgyermekes családok miséjét a nagytemplomban
tartjuk. Ide várjuk 9 órára szentmisére a kismisén
résztvevő családokat is és természetesen mindazokat, akik
erre a szentmisére járnak rendszeresen. Ezzel az új
szokással azt szeretnénk elérni, hogy a két templomban
ugyanabban az időben tartott szentmisének a résztvevői
találkozzanak és erősödjék a közösség. A nagytemplomba
járó kedves Hívek is örömmel láthassák a felnövekvő
generáció népes kis csapatát.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Jövő
vasárnap, január 15-én „harmadik-vasárnapi” gyűjtés lesz
az új plébánia és közösségi ház javára a szentmisék után a
kijáratoknál. Hálásan köszönjük a további nagylelkű
támogatást. Isten fizesse meg!
KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA:
Következő előadás január 15-én, este 7 órakor lesz a
kistemplomban. A meghívott előadó dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter. Előadásának címe: „Az
oktatásügy és egészségügy a megújulás küszöbén”.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya
következő társadalmi hittanórája január 16-án, hétfőn este
7 órakor lesz a kistemplom irodájában.
JUBILEUMI ENGESZTELŐ MINDSZENTY
ZARÁNDOKLAT: 2012-ben lesz 65 éve, hogy
Mindszenty József bíboros, hercegprímás meghirdette a
„Boldogasszony Évét”-t és a Városmajorból 100.000 férfi
zarándokot vezetett Máriaremetére. Az évforduló kapcsán
jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklatot szervezünk
2012. szeptember 15-én Máriaremetére. Mivel a
zarándoklat megszervezése és lebonyolítása nagyobb
költséget igényel, ezért várjuk a támogatásokat. A
zarándoklat költségeire nyitott elkülönített számla száma:
OTP 11712004-20342915. A befizetés történhet
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átutalással, illetve az ingyenes asztalon található
csekkekkel. Segítségüket előre is hálásan köszönjük!
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 1030000220109857-70073285 számú számlájára várják. A
támogatás átutalható, ill. csekken befizethető. Szórólap
csekkel az ingyenes asztalon található.
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a
torony földszintjén. Legközelebb 2012. január 18-án.
Együtt lenni jó!
BABA-MAMA
KLUB:
A
legközelebbi
összejövetele 2012. január 12-én, csütörtökön délelőtt 10től 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
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.
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2012. május 25-től 28-ig
autóbuszos zarándoklatot szervez a városmajori Kolping
Család Egyesület Csíksomlyóra. Várjuk a jelentkezőket.
Jelentkezni lehet a plébánia-irodájában. A részvételi díj
előreláthatólag 45.000.- Ft lesz.

ÚJ EMBER MAGAZIN. Megjelent az Új Ember
Magazin január - februári száma. Kapható a sekrestyében 450 forintos áron.
FENYŐFÁK LEBONTÁSA A NAGYTEMPLOMBAN: Erős és ügyes fiúk és férfiak segítségében
bízva hirdetjük, hogy január 23-án, hétfőn reggel 9 órára
várjuk azokat, akik szívesen részt vennének a
nagytemplomi fenyőfák leszedésében és a Betlehem
szétszedésében és elpakolásában. Előre is köszönjük a
segítséget!
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:
Hétfőn: Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Gáspár Pétert (I.10.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Jan. 11-én, szerdán, este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

:

Vasárnap: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
Hétfő: Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 55,1-11; ApCsel 10,34-38 v.
1Jn 5,1-9; Mk 1,7-11
Kedd: 1Sám 1,9-20; Mk 1,21-28
Szerda:1Sám 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39
Csütörtök: 1Sám 4,1-11; Mk 1,40-45
Péntek: 1Sám 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12
Szombat: 1Sám 9,1-4.17-19;10,1a; Mk 2,13-17
Vasárnap: 1Sám 3,3b-10.19; 1Kor 6,13-15.17-20; Jn
1,35-42

