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dicsértessék a jézus krisztus!
Kedves Baross Gábor telepi katolikus hívek és itt lakó testvéreim!

Molnár alajos vagyok, a Baross Gábor telepi római Katolikus plébánia 
új plébánosa. Bíboros Úr augusztus 1-jével helyezett ide, hogy itt foly-
tassam papi szolgálatomat. nem a fiatal nemzedékhez tartozom már, 42 
éve szenteltek pappá. eddig többnyire vidéki plébániákon szolgáltam. 
sok örömteli és sok nehéz papi év áll mögöttem.

nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a barossi plébánia híveit – 
fiatalokat és időseket egyaránt – és minden itt lakó embertársamat, a 
kerület minden elöljáróját és szolgálattevőit!

a barossi templomban az üvegablakon elénk táruló Krisztus-kép min-
den mozdulata ezt hirdeti, hogy isten mennyire szereti az embert. en-
nek az isteni szeretetnek az oltalmába ajánlották elődeink ezt a temp-
lomot, a települést és ezt az egyházközséget. én is ezt teszem minden 
szentmisében.

Korunk kihívásai közepette tekintsünk fel rá, hiszen a Jézus szívéből 
áradó szeretet ad választ életünk értelmére, kérdéseire, problémáinkra, 
a nagy lét-kérdésekre is: honnét jöttünk, hová megyünk, miért élünk. 
nála mind meghallgatásra és válaszra találunk. ezért kínálom szere-
tettel szolgálatomat, és az egész egyházközség szolgálatát minden jó 
szándékú embertársunknak.

szeretettel várjuk templomunk és plébániánk közösségeibe, a szent-
misékre, a hittanra, Jézus és egyházunk tanításának megismerésére, 
és közös ünnepeinkre, programjainkra. Mindezekről folyamatosan hírt 
adunk a templomi hirdetőtáblán és az internetes honlapunkon. 

 tisztelettel és szeretettel, Molnár alajos plébános
 
Budapest, 2014. december 1.

karÁcsony 2014  ÜnnePi miserend

rorate adventben  Kedd, szerda, péntek: reggel 6-kor

december 24. szerda  16.00 Misztérium játék

december 24. szerda   szenteste  
     24.00 éjféli szentmise

december 25. csÜtörtök  karÁcsony
     9.00 ünnepi szentmise énekkarral 

     18.30 szentmise

december 26. Péntek   karÁcsony mÁsnaPja
     9.00 szentmise

december 28. vasÁrnaP szent csalÁd vasÁrnaP
     7.30 szentmise

     9.00 ünnepi szentmise énekkarral 

     18.30 szentmise 

december 31. szerda   szilveszter 
     17.00 hálaadó szentmise

januÁr 1. csÜtörtök  újév
     9.00 ünnepi szentmise énekkarral 

     18.30 szentmise 

januÁr 4. vasÁrnaP   vízkereszt
     9.00 ünnepi szentmise énekkarral 

     18.30 szentmise 
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