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2014. december 7.

Szentlélek éve

ADVENTI KARITÁSZ GYŰJTÉS PLÉBÁNIÁNK SEGÉLYEZETTJEI RÉSZÉRE. Ma, advent
2. vasárnapján, 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.
ADVENTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS: Tartós
élelmiszert gyűjtünk a templomunkban december 8-tól
14-ig. 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
ételkészítményeket, 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, délután 2 és 8 között. 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.
ADVENT-ben a hajnali „Rorate” misék hétköznapokon reggel 6 órakor kezdődnek. 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 2. vasárnapja

ADVENT FOLYAMÁN hétköznaponként a
reg-geli 8 órai szentmise elmarad.
„KISMISE”: Ma 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 is 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 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
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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
HITTANOS KARÁCSONYVÁRÓ ÉVZÁRÓ:

Minden alsós-felsős gyermeket szeretettel hívunk
karácsonyváró alkalmunkra, melyet december 15én, hétfőn délután 4-től 7 óráig tartunk a közösségi
ház tetőterében. Remek alkalom nyílik lelki
töltekezésre, és persze a különféle, izgalmas
játékok és feladatok során is sok emlékezetes
élménnyel gazdagodhatunk majd. Örömmel
vesszük, ha hoztok magatokkal némi finomságot
vagy innivalót. A sütik megmérettetnek majd egy
külalakés
ízversenyben,
reméljük
sok
süteménykészítő nevezi majd az alkotását! Nagy
szeretettel várunk mindenkit!
A szervezők
Kedves Szülők, Nagyszülők!
ADVENTI FELHÍVÁS ÉS KÉRÉS
Kedves Szülők, kedves Nagyszülők!
A XII. Kerületi Önkormányzat szociális
ügyekkel foglalkozó munkatársaként fordulok
hozzátok.
Az adventi időszakban mindannyian törjük a
fejünket, mivel okozhatnánk szeretteinknek őrömet
Karácsonykor. Sokan vannak azonban körülöttünk,
akik megajándékozásán senki nem gondolkodik.
Ők azok, akik ezt a szép ünnepet egyedül töltik,
mert nincs körülöttük szerető család, jó barátok,
kedves
szomszédok.
(Amennyiben
saját
környezetetekben esetleg Ti is ismertek ilyen
helyzetben lévő idős embert, kérem, jelezzétek!)
Az ő magányukat szeretném enyhíteni egy
személyes megkereséssel a Szent Este előtti
napokban és átadni nekik egy apró ajándékcsomagot néhány szem szaloncukorral, kis
fenyőgallyal, karácsonyi süteménnyel, gyerekek
által készített karácsonyi képeslappal vagy apró
kézműves ajándékkal. Kérlek Titeket, ha tehetitek,
üljetek le gyermekeitekkel, unokáitokkal és
beszéljetek nekik erről. Biztosan lesznek közöttük,

akik azt mondják majd: én is szívesen készítenék
valami szép kis díszt, ragasztanék, rajzolnék egy
karácsonyi képeslapot, sütnék mézes kalácsot
ajándékba! Ha így lesz, kérem, juttassátok el ezeket
a kincseket, a templom irodájába, december 15-ig.
Előre is köszönök minden segítséget!
Mindnyájatok-nak szép, tartalmas adventi
készülődést kívánok!
Jáky Ildikó, szociális munkatárs
(elérhetőségeim a Plébánia irodájában megtalálhatók)

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 házlakónak, aki élő és eleven kapcsolatban van a
plébániával 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 lakásban, meghívjanak engem, mint
plébánost, beszélgetésre. Eme első lépés után
lehetne továbblépni, és a ház többi, a templomtól
még idegen lakóit is megszólítva, őket is a
templom, azaz Isten felé segíteni. Ez a kis
emlékeztető legyen újabb bátorítás a lelkes
házlakók felé. Örömmel várom a meghívást.
Zoltán atya, plébános
ETALON KIADÓ: Ma, vasárnap, december
7-én a szentmisék után a templom előtt árusít az
Etalon Kiadó vallási témájú DVD-ket.
HÉTEN LESZ
Hétfőn: Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen
Fogantatásának ünnepe
Szombaton: Szent Lúcia szűz és vértanú
emléknapja
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:
Nedu Tamara (XII.13.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:
Fazekas Bélánét (XII.8.) (Itt urnatemető)
Baczó Gábornét (XII.9.) (Farkasrét)
Lengyel Józsefnét (XII.11.) (Itt urnatemető)
Molnár Józsefnét (XII.13.) (Itt urnatemető)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
December 12-én, pénteken reggel 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Iz 40,1-5.9-11; 2Pét3,8-14; Mk 1,1-8
Hétfő: Ter 3,9-15.20; Ef 1,3.11-12;Lk 1,26-38
Kedd: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
Szerda: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30
Csütörtök: Iz 41,13-20; Mt 11,11-15
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

