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ÜNNEPE

 

 van a mai napon. Ezzel a nappal 
fejeződik be a liturgikus karácsonyi időszak, és a 
nagyböjt kezdetéig, Hamvazó szerdáig, február 18-
ig tart az évközi időszak. 

KISKÖZÖSSÉGEK MISÉJE : 
Plébániánkon sok és sokféle kisebb közösség él és 
tevékenykedik. Különböző imacsoportok, hittanos 
csoportok, házasok csoportjai, fiatalok csoportjai, 
énekkar, cserkészek, ministránsok stb. Szeretnénk, 
ha sok kis közösség egy nagy közösséget, a 
plébánia Jézus köré gyülekező, egymást ismerő és 
szertő közösséget alkotná. Ezért gondoltunk arra, 
hogy a Szentlélek szeminárium gyümölcseként is, a 
jövőben minden hónap 2. keddjén, este 6 órakor a 
Kisközösségek miséjét tarjuk a nagytemplomban. 
A szentmisén való közös részvételünk fejezi ki így 
a Jézus köré gyülekező egységünket, Benne és 
Belőle élő közösségünket. Első alkalommal január 
13-án, kedden lesz a kisközösségek szentmiséje. A 
A plébániánkon meghirdetett Szentlélek évének is 
kifejező alkalma, hogy a Szentlélek által 
„mindnyájan egy test vagyunk, egy kenyérből 
részesülünk”, együtt lélegzünk és együtt 
imádkozunk. Ez a tájékoztatás egyben meghívás is 
minden plébániai kisközösség tagjai részére. Külön 
meghívót ezért nem küldünk a jövőben sem, de a 
hirdetésbe igyekezni fogunk mindig emlékeztetni a 
második keddi esti 6 órai szentmisére. Kedves 
Olvasó! Téged is várunk szeretettel.   
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: 
Január 18-án, jövő vasárnap, gyűjtés lesz az 
egyházmegyei tartozásunk további törlesztése 
céljából. Hálásan köszönjük a kedves Hívek 
segítőkészségét.         
 ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÜNNE-
PE A MARGITSZIGETEN: A hagyomá-
nyokhoz híven a margitszigeti szabadtéri 
oltárnál január 18-án, vasárnap 11.00 órai 

kezdettel mutat be szentmisét dr. Erdő Péter, 
bíboros főpásztorunk. Szeretettel hívja és várja a 
plébániákról a zarándokokat.  
 ÖKUMENIKUS IMAHÉT A KRISZTUS 
HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT: Előre jelezzük, hogy 
a keresztények egységéért az egész keresztény 
világban végzett ökumenikus ima-nyolcad 
január 18-án, jövő vasárnap kezdődik és tart 
január 25-én vasárnapig. Az imahét jelmonda-
ta: „ Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” Az 
ima-nyolcad országos megnyitó istentiszteletére 
január 18-án, vasárnap 19.00 órakor a Szent 
István Bazilikában kerül sor. Kerületünkben az 
ilyenkor szokásos ökumenikus imatalálkozók 
rendjét a következő Heti Hírlevélben közöljük. 
 A FENYŐFÁK ÉS A BETLEHEM 
BONTÁSA: Tisztelettel kérjük erős fiúk, 
férfiak segítségét a fenyőfák és a Betlehem 
lebontásához. A munkát január 12-én, hétfőn, 9 
órakor kezdjük. Az új liturgikus beosztás szerint 
a Vízkereszt utáni vasárnapig, Krisztus Urunk 
megkeresztelésének ünnepéig tart a „karácsonyi 
időszak”. Ezért hétfőn elbontjuk karácsony 
ünnepének kedves, emlékeztető díszeit. Régeb-
ben február 2-ig, Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepéig tartott a karácsonyi időszak. 
Idősebb testvéreink még arra emlékeznek, hogy 
eddig az ünnepig álltak a fenyőfák, és állt a 
Betlehem is a templomokban.  
 FELSŐSÖK FARSANGJA: Nagy 
szeretettel várunk minden 10-14 éves gyermeket 
farsangunkra, melyet január 31-én tartunk a 
Plébánián. Idei témánk a hősök. Kérjük, hogy 
minden résztvevő öltözzön be egy általa kedvelt 
hősnek a jelmezébe, és hozzon valami 
finomságot a farsangi agapéra! Részletek a 
plakátokon és a hittanosok.com-on  olvashatók.          



 

 

  Doma, Beni, Ágó és a többi szervező 
 BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FAR-
SANGI BÁLJA: Hirdetjük, hogy a budai 
egyházközségek farsangi bálja 2015. február 
14-én, szombaton lesz a MOM Kulturális 
Központban. (Bp. XII. Csörsz u. 18.) Jegyek 
kaphatók a plébánia-irodában 4.000 Ft-os áron.
 AZ ÉNEKSZÖVEGEK VETÍTÉSÉNEK 
új rendszere megvalósult. Istennek legyen hála! 
A vetített szöveg a templom minden részéből jól 
látható. A projektoros vetítés bőséges 
lehetőséget ad a legkülönbözőbb szövegek és 
képek vetítésére. A zászlók egyelőre levétettek a 
falról, de rövid időn belül újra a helyükre 
kerülnek némi változtatással. Köszönjük a 
kivitelezőknek a szép munkát. A megvalósulás 
költsége (2,1 mill. Ft.) közel 50 %-ban egy 
sikeres pályázati forrásból nyerte fedezetét, a 
többit (1,3 mill..Ft.) a plébánia fedezte a kedves 
Hívek adományaiból. Hálásan köszönjük. 
 KÖSZÖNET MINDEN ELMÚLT ÉVI 
ANYAGI SEGÍTSÉGÉRT: Hálás szívvel 
ismétlem meg az év végi beszámolóban is már 
elmondott köszönetemet a kedves Hívek felé, 
akik az elmúlt év folyamán is tanúsították 
szeretetüket és nagylelkűségüket a templom és a 
plébánia anyagi támogatását illetően. Az 
önkéntes, név szerint adott támogatások a 
szentmisék alatti névtelen adományokkal 
kibővítve az elmúlt év folyamán is fedezték a 
kiadásainkat. Bizalommal kérjük a kedves 
Hívek további segítségét és támogatását is az új 
esztendőben. Isten fizesse meg bőkezű 
jóságával!       Zoltán atya  
 HÓLAPÁTOLÁS ÉS A TEMPLOM 
KÖRÜLI HÓTAKARÍTÁS Jelenleg nem 
nehezíti a közlekedést és a templomba jutást a 
havazás és a jeges idő, de nem tudhatjuk, hogy 
mikor lep meg minket a szép, de sok munkát és 
veszélyt is jelentő havas jeges időszak. Bár 
karácsonnyal kapcsolatban „fehér karácsonyról” 
álmodunk, különösképpen is a gyerekek, de a 
szépsége és lélekemelő hangulata mellett az 
időszak veszélyeire is gondolunk. A veszélyek 
elhárítása komoly feladatot jelent. Ennek a 
feladatnak a teljesítésében szeretném kérni már 
előre is a plébánia erős és egészséges fiatal és 
férfi tagjainak a segítségét. Szükség szerint és 
ahogyan az idő engedi lehet jönni segíteni, 
mivel elég nagy az a terület, amit meg kell a 
hótól, jégtől tisztítani. Éjjeli hóesés alkalmával 
célszerű korán kezdeni a hóeltakarítást, amíg a 
meginduló gyalogos forgalom meg nem 
kezdődik. Felelősségünk a templom előtti 

járdaszakasz tisztítása is az Ignotus utcától a 
Maros utcáig. Mindenek előtt az autóbusz 
megálló megtisztítása a fontos. Fontosság 
sorrendjében az utcai járdától a templom 
bejáratához vezető díszburkolattal fedett 
járdaszakasz tisztítása, valamint a templom 
lépcsőinek a megtisztítása a legsürgetőbb 
feladat. Ha ezek a részek megtisztultak, akkor a 
templom két oldalának a megtisztítására 
kerülhet sor, különös tekintettel a két hátsó 
bejárat megtisztítására. Mindezeket részletesen 
azért írtam le, hogy minden segítőkész derék 
férfi ember hasznosan tudjon bekapcsolódni a 
munkába. Hólapátot a sekrestyében vagy az 
irodában lehet kérni és a munka után oda 
visszavinni. Hóolvasztó „só”-t és annak 
kiszórását a segítségemmel végezzük majd. 
Egyik oka a fenti részletezésnek az is, hogy 
egyszer a hólapátolást a templom háta mögötti 
járda megtisztításával kezdték a jólelkű, de nem 
okosan gondolkodó segítők. Előre is hálásan 
köszönöm a készséges segítést.    Zoltán atya    
 FŰTÉS A TEMPLOMBAN:

   

 A hideg 
beálltával megkezdtük a templom fűtését. A 
padokban elhelyezett hősugárzók olykor 
légbuborék miatt elzáródnak. Ezért előfordul, 
hogy egyik-másik padban nem működik a fűtés. 
Igyekszünk ezt állandóan ellenőrizni és mielőbb 
kijavítani. A fűtés hatékonysága érdekében kell 
az ajtókat csukva tartani. Az ajtók csukásánál, 
kérem, figyeljünk arra, hogy csendesen tegyük 
be az ajtót. A főbejárat külső ajtaja önmagától is 
becsukódik, de csak hangos csattanással. Ezért 
kérjük, hogy a külső ajtót kézzel, csendesen 
szíveskedjenek becsukni.      
     Köszönjük.  

A HÉTEN LESZ
Szombaton: Szent Antal apát emléknapja 

  

Január 15-én, csütörtökön reggel 7 órakor.  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINK 
LELKI ÜDVÉÉRT: 

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI
Vasárnap: Iz 42,1-4.6-7; ApCsel 10,34-38; Mk 
1,7-11. 
Hétfő: Zsid 1,1-6, Mk 1,14-20                                            
Kedd: Zsid 2,5-12; Mk 1,21-28  
Szerda: Zsid 2,14-18; Mk 1,29-39       
Csütörtök: Zsid 3,7-14; Mk 1,40-45     
Péntek: Zsid 4,1-5.11; Mk 2,1-12   
Szombat: Zsid 4,12-16; Mk 2,13-17               
Vasárnap: 1Sám 3,3b-10.19; 1Kor 6,13c-
15a.17-20; Jn 1,35-42 

: 


