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2014. november 30.

Szentlélek éve

ORSZÁGOS KARITÁSZ GYŰJTÉS volt a múlt
vasárnap a Magyar Katolikus Karitász és az intézményei
javára. Hálásan köszönjük a kedves Hívek 461.350- Ft
összegű adományát. Isten fizesse meg!
ADVENT: Ma vasárnap, november 30-án, Advent
első vasárnapja van. Adventben a hajnali „Rorate” misék
hétköznapokon reggel 6 órakor lesznek. Hétfőn, szerdán és
pénteken a „Rorate” mise után 1/2 7-től a „Reggeli
dicséretet” énekeljük. 7 órakor kezdődik a rádiós
szentmise. Advent keddi napjain a Regnumi közösség
fiataljai is részt vesznek a „Rorate” szentmisén. Ezeken a
szentmiséken gitáros kórus kíséri az énekeket.
ADVENT FOLYAMÁN hétköznaponként a reggeli 8 órai szentmise elmarad.
KÉPVISELŐTESTÜLETI
GYŰLÉS
lesz
december 1-én, hétfőn, este
½ 8
-kor a plébánián.
Szeretettel várjuk a testület tagjait.
PANNONIA SACRA MISE: December 3-án,
szerdán, az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
ELSŐCSÜTÖRTÖK: December 4-én, elsőcsütörtökön 4 órától 5 óráig közös szentségimádási órát tartunk a
papi hivatásokért, a papok hűségéért.
ELSŐPÉNTEK: December 5-én, elsőpénteken az
esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet a magyar
családokért Dr. Martos Levente Balázs prefektus (Győri
Papnevelő Intézet előljárója) mondja. Témája: „Családi
biblia.” A szentmise után beszélgetésre is lesz lehetőség a
plébánián. Várjuk az érdeklődőket.
„KISMISE”: Jövő vasárnap, december 7-én a
kistemplomi kismise elmarad. A nagytemplomba várjuk 9
órára a családokat a sok sok kisgyerekkel együtt, mert ezen
a vasárnapon a 9 órai szentmise után jön a Mikulás.
December 14-én, és 21-én vasárnap, valamint december
25-én, csütörtökön, Karácsony napján megtartjuk a
kismisét. December 28-án vasárnap, Szent Család
ünnepén sem lesz kismise. A nagytemplomba várjuk a
családokat a 9 órai szentmisére. Várjuk a házastársakat és
a megözvegyült házastársakat is.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: Adventi szombatokon az esti 6 órai szentmise elején történik a gyertyagyújtás. A templomi szertartás mellett az otthonokban
is elkészített adventi koszorúk naponkénti gyertyagyújtása
jó alkalmat adnak a közös családi imára.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL Plébániánk az előző évekhez hasonlóan

Advent 1. vasárnapja

ebben az adventben is meghívást kapott a Hegyvidéki
Önkormányzattól, hogy a harmadik adventi vasárnap
előtti szombaton, december 13-án délután mi végezzük az
Önkormányzat mellett kihelyezett adventi koszorún a
harmadik gyertya meggyújtásának ünnepi szertartását.
Ezért szeretettel kérek mindenkit, aki teheti, fiatalokat és
időseket, családokat és egyedülállókat is az ünnepségen
való részvételre. Délután fél 5 órakor kezdődik rövid kis
adventi műsorunk az utcában felállított színpadon. Közös
énekléssel , versek olvasásával, néhány tanúságtétellel
szeretnénk az arra járókat megajándékozni. 5 órakor
vonulunk az adventi koszorúhoz és ott rövid ima és
éneklés kíséretében gyújtjuk meg a harmadik gyertyát.
Mindannyiunk nagy örömére szolgálna, ha sokan lennénk,
és így is tanúságot tennénk arról, hogy karácsonyi
készülődésünk legfontosabb feladata nem a vásárlás,
hanem a Megváltó születése napjának megünneplése
felkészült lélekkel, várakozó szívvel. Szeretettel kérem,
hogy aki teheti, szakítson a szombati napjából egy órát erre
a tanúságtevő közös ünnepi eseményre. Ezt is belefoglalva
kívánok minden kedves városmajori Testvérnek áldott és
lelkiekben gazdag adventi készülődést, imádságos
várakozást. Zoltán atya
KATEKUMENÁTUS. Felnőtt korú keresztelkedésre és elsőáldozásra készülő felnőtt testvéreink
részére az előkészítő oktatás, illetve beszélgetés sorozat
december 9-én, keddi napon este 7 órakor fog kezdődni a
torony földszinti könyvtártermében. Szeretettel várom
mindazokat, akik erre a katekumenátusnak nevezett
felkészítésre jelentkeztek, és azokat is, akik ezután
jelentkeznek. Kérem a kedves Híveket, hogy szóljanak
azoknak az ismerősöknek, házbelieknek, rokonoknak, akik
érdeklődnek a keresztény élet, a keresztény tanítás iránt és
esetleg szeretnének majd meg is keresztelkedni és
keresztény módon élni. Kérem, hogy irányítsák vagy
kísérjék el december 9-én őket a torony földszinti termébe.
Hálásan köszönöm
Zoltán atya
HELYI KARITÁSZ GYŰJTÉS PLÉBÁNIÁNK
SEGÉLYEZETTEI RÉSZÉRE. December 7-én, jövő
vasárnap, a plébánia segélyezettei részére fogunk gyűjteni.
Az adományokat a szentmisék végén a kijáratoknál
vesszük át.. A segélyezettek nevében is köszönjük az
adományokat. Választható a pénzadomány helyett a tartós
élelmiszer ajándékozása is, amiről az alábbiakban lehet
olvasni.
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ADVENTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS: Tartós
élelmiszert gyűjtünk a templomunkban december 8-tól 14ig. Kérjük a kedves Híveket, hogy az adományokat majd a
nagytemplomba hozzák el, amikor imádkozni jönnek, vagy
szentmisére jönnek, és a Szent József oltárnál helyezzék el.
Egyben kérjük, hogy ne az adományok mennyiségét
tekintsék fontosnak, hanem inkább a minőségét. Ezért azt
kérjük, hogy hozzanak fémdobozos húskonzervet,
fémdobozos vagy üveges ételkészítménye-ket, olajos halat,
műanyag flakonban étolajat, szörpöt, rizst, kristálycukrot
stb.
A templomi gyűjtéssel párhuzamosan a Csaba utca és
a Krisztina krt. sarkán lévő CBA üzletben is gyűjtünk
tartós élelmiszereket. Ennek a gyűjtésnek a pontos
időpontja december 10-11-12., szerda, csütörtök és
péntek. A segítők óránként váltanák egymást. Erős férfiak
és fiúk segítségére is számítunk, akik az összegyűlt
élelmiszereket a boltból átszállítják a Kistemplomba!
Kérjük, hogy aki a gyűjtésben részt tudna venni,
jelentkezzék az irodában, vagy Gábor atyánál! Az
összegyűlt tartós élelmiszereket a plébánia Karitász
csoportja juttatja el a nélkülöző családoknak. Az adventi
időben különösen is jó alkalom ez arra, hogy sokaknak
örömet szerezve gyakoroljuk az irgalmasság tetteit.
SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD: Az idei
adventben is szeretnénk megszervezni a „Szállást keres a
Szent Család” nevű adventi gyakorlatot, 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.
A képet váró család egy este a képet hozzá eljuttató
családdal közösen imádkozik, a képet fogadó család
lakásán. (1. este).
Következő napon a családtagok gyűlnek össze imára
a kép körül, illetve meghívhatnak erre az estére akár
másokat is. (2. este).
A rákövetkező napon továbbviszik a képet a
következő családhoz, ahol akkor azzal a családdal
imádkoznak együtt.(3. este).
A közös imához segédanyagot mellékelünk ugyan, de
egyénileg teljesen szabadon alakítható a közös este. A
jelentkező családok megkapják a pontos beosztást, hogy ki
kitől fogja kapni, és kinek kell majd továbbadni a képet.
Telefonon vagy e-mailben egyeztethetnek a családok előre
a kép átadásának-átvételének időpontjáról.
Jelentkezési lap letölthető a plébánia honlapjáról:
www.varosmajoriplebania.hu.,de az irodában is átvehető
jelentkezési lap. Név, cím, telefon, e-mail-cím megadása
után kérjük megjelölni azt a legkevesebb három egymás
utáni napot, amikor a család otthon van, s a fogadásra, és a
családi imára továbbá a kép továbbvitelére módja és
lehetősége van. Háromnál több napot, esetleg többször
három napot is be lehet jelölni, ezzel a beosztás
elkészítését könnyítenék meg. A jelentkezési lapot kérjük
elküldeni e-mailben avargedo@t-online.hu címre Várgedő
Annamáriának, vagy papíron leadni az irodában.
E szép, közös adventi családi imánkat JÉZUS
KRISZTUS, a SZÜLETENDŐ MEGVÁLTÓ bőséges
áldással és örömmel jutalmazza! Ezt kívánják szeretettel:
Zoltán Atya és a szervezők
EGYHÁZ EGY-EGY HÁZBAN. Ezzel a címmel
jelent meg a legutóbbi Városmajori Híradóban a javaslatot
előterjesztő írás. A javaslat egy-egy ház lakóinak szól,
illetve annak a ház-lakónak, aki élő és eleven kapcsolatban

van a plé-bániával és szeretne a ház lakói között apostolkodni, mai szóval élve evangelizálni. Bátorságot és
indíttatást érez magában, hogy a ház lakói között a többi
templomba járó testvért megszólítsa, és egy alkalommal
összegyűlve az egyik alkalmas lakás-ban, meghívjanak
engem, mint plébánost, beszélge-tésre. Eme első lépés után
lehetne továbblépni, és a ház többi, a templomtól még
idegen lakóit is megszólítva, őket is a templom, azaz Isten
felé se-gíteni. Ez a kis emlékeztető legyen újabb bátorítás a
lelkes házlakók felé. Örömmel várom a meghívást.
Zoltán atya, plébános
FELNŐTT KATEKÉZIS: „Advent és az
idősíkok” címmel tartjuk december 4-én, csütörtökön 18
órától 19.30-ig a lelkiekben gyarapodni vágyó felnőttek
összejövetelét a torony földszintjén. Szeretettel várjuk az
újonnan érdeklődőket!
INGYENES JOGSEGÉLY-SZOLGÁLAT:
A
jövő héten, a hónap első keddjén, december 2-án 14-től 16
óráig a plébánia (Ignotus u. 9.) földszinti tárgyalójában
lesz az ingyenes jogsegély-szolgálat.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi, összejövetel
december 3-án, szerdán, lesz 10-től 12 óráig a torony
földszintjén. Együtt lenni jó!
HÁZI LEKVÁR VÁSÁR: Ma, vasárnap, november
30-án házi lekvár vásár van a kistemplomban 10-től 11
óráig. Kedvezményes áron vásárolhatók meg a lekvárok!
ETALON KIADÓ: Jövő vasárnap, december 7-én a
szentmisék után a templom előtt árusít az Etalon Kiadó
vallási témájú DVD-ket.
HÉTEN LESZ
Szerdán: Xavéri Szent Ferenc áldozópap emléknapja
Csütörtökön: Damaszkuszi Szt. János áldozópap és
egyháztanító emléknapja
Szombaton: Szent Miklós püspök emléknapja
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:
Földesi Dávid (XII.5.)
Földesi Fanni (XII.5.)
Jáger Dóra (XII.7.)
Oszter Timea Hanna (XII.7.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:
Kisvári Jánosnét (XII.6.) (Itt urnatemető)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
December 3-án, szerdán reggel 6 órakor
SZENTMISÉT MONDUNK:
December 4-én, este 6 órakor a Papi hivatásokért
December 5-én, este 6 órakor a Magyar Családokért
December 6-án este 6 órakor:Szűz Mária Szepl. Szíve
tiszteletére
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Iz 63,16b-17.19b;64,1.2b.3-8; 1Kor 1,3-9;
Mk 13,33-37
Hétfő: Iz 2,1-5; Mt 8,5-11
Kedd: Iz 11,1-10; Lk 10,21-24
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 30,18-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8
Vasárnap: Iz 40,1-5.9-11; 2Pét3,8-14; Mk 1,1-8

