VIII. évfolyam 10. szám

2011. március 13.

A Család Éve

KATEKUMENEK TANÚSÁGTÉTELE: Ma,
vasárnap, március 13-án, a 11 órai szentmise keretében
hallhatjuk a katekumenek személyes vallomását hitükről.
Imádkozzunk értük, hogy buzgó keresztény váljék belőlük.

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE:
.Március 9-én hamvazószerdán megkezdődik a
nagyböjt. Ez a 40 napos böjti időszak testi
önfegyelemmel is kísért lelki felkészülés Húsvét
ünnepére. Az előírt böjti fegyelem mellet hasznos, ha
ki-ki megtalálja a módját annak, hogy személyes
hitének és Jézus iránti szeretetének a jelét adja
egyénileg vállalt önmegtagadásai által. Ezek nemcsak
az étkezésre vonatkozhatnak, hanem az időbeosztás, a
napirend okos alakítása, elmaradt feladatok teljesítése
és ehhez hasonlók.
Az egyház tagjaként az egyházi törvények szerint
vállalt böjtök rendje a következő:
Hamvazószerdán, szigorú böjt van, azaz:
hústilalom 14 éves kortól mindenki részére, és a
betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig
csak háromszori étkezés megengedett egyszeri
jóllakással.
Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a
zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk. Szeretettel
várjuk a kedves Híveket.
Nagyböjt péntekjein a keresztút az esti szentmise
előtt ¼ 6-kor kezdődik.
Nagyböjti lelki nap lesz felnőtt hívek részére
április 9-én, szombaton 9-től 15 óráig a
kistemplomban. Délben közös étkezés.
Nagyböjti lelki nap lesz hittanosok részére április
9-én, szombaton 9-től 15 óráig. Találkozás 9 órakor
a kistemplomban. Délben közös étkezés.
Nagyböjtben minden pénteki napon hústilalom
van 14 éves kortól kezdve egészen életünk végéig.
Csak a betegek vannak ez alól felmentve és azok, akik
a munkahelyükön étkeznek, vagy azok az idős
testvérek, akik hozatják az ebédjüket.

Nagyböjt 1. Vasárnap

KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA: A
következő előadás jövő vasárnap, március 20-án, este 7
órakor lesz a kistemplomban. Az előadó Prof. Dr.
Bolberitz Pál protonotárius. Előadásának címe:
„Nagyböjti elmélkedés”. Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők.
CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori Katolikus
Egyesület ezen a nyáron ismét megrendezi a hagyományos
nyári családos táborát a már jól ismert helyen: VerőceCsattogóvölgyben. A táborba nagy szeretettel várjuk a
plébánia közösségéhez kapcsolódó családokat, a nevelő
szülőket, gyermektelen házaspárokat is, de a nagyszülőket
is az unokáikkal. A tábor időpontja: 2011. július 11-től
16-ig. Tájékoztató és jelentkezési lap az irodában és a
nagytemplomban, az ingyenes asztalon található.
ÖSVÉNY: Könyvismertetés lesz ma, március 13-án,
és két hét múlva, március 27-én 16-tól 18 óráig a
könyvtárban, a torony földszintjén. Simonyi Károly: A
fizika kultúrtörténete című könyvét ismertetjük és
beszélgetünk róla. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
HÉTKÖZNAPOK LELKIGYAKORLATA:
Sajnálattal adjuk hírül, hogy a lelkigyakorlat Tegzes
Katalin nővér betegsége miatt elmarad. Mielőbbi
gyógyulást kívánunk a nővérnek!
HANGOSÍTÁS. Hosszas próbálkozás és hibakeresés
után, úgy tűnik, hogy végre sikerült megtalálni és
kiküszöbölni a hibát és jól működik templomunk
hangosító berendezése. A sok panasz, ami a hallhatóság és
érthetőség hibája és hiányossága miatt érkezett, remélem,
hogy nem fog a továbbiakban senkit sem bosszantani, és a
tanítás és imák hallásában és megértésében senkit sem
fognak hátráltatni.
NYUGDÍJAS KLUB: „Jó együtt lenni!”Hosszú évek
óta összejövünk minden hónap első és harmadik szerdáján.
Imádkozunk, beszélgetünk, verseket olvasunk, együtt
örülünk egymás örömének, vagy szomorkodunk egymás
bánatán. Szeretettel várjuk csatlakozni szándékozó kedves
nyugdíjas testvéreinket, legközelebb március 16-án, majd
az azt követő összejöveteleinken.
BABA-MAMA KLUB: Összejöveteleiket minden
csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig tartják a torony
földszintjén. Szeretettel várják a kismamákat és
gyermekeiket.
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URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében
egy-, három- és hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók.
Várjuk az érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-ügyintézés
a plébánia irodájában kedden délelőtt 10-től 12-ig és
pénteken délután 3-tól 5 ig. Érdeklődni és időpontot
egyeztetni a plébánia irodájában vagy telefonon is lehet a
212-4656 számon.
ÚJ EMBER MAGAZIN: Megjelent az Új Ember
Magazin március- áprilisi száma egy csomag ajándék kínai
szegfű virágmaggal. Kapható a sekrestyében 450.- Ft-os
áron
2011. A CSALÁD ÉVE
A Heti Hírlevél számaiban néhány gondolat-ébresztő,
tanácsadó rövid írást jelentetünk meg, hogy ilyen módon is
hozzájáruljunk a Család évének gyümölcsöző megéléséhez. A
részletek az Országos Lelkipásztori Intézet Világiak
Koordinációs Tanácsa kiadványából, „Imádság és ünneplés a
családban” című munkafüzetéből vett idézetek. A kiadvány
felelős szerkesztője: dr. Gáll Márton. A kiadásért felelős:
Radnai Jenő, családreferens.
PÉLDÁK A CSALÁDI IMAÉLETRE
Amikor az ifjú házastársak az esküvő után elkezdik önálló
életüket, és szeretnék megvalósítani a jegyesség során sokszor
átbeszélgetett elgondolásaikat, gyakran problémát jelent, hogy
– mivel az otthon megszokottól esetleg teljesen eltérő
szokásokat próbálnak meghonosítani kis családjukban – nincs
előttük példa, nincs mibe kapaszkodniuk. Érvényes ez gyakran
az imaéletre is: hiába a nagy elhatározás, ha nincs előttük
gyakorlati példa, olyan családok, házaspárok, akik az ő
ötleteikhez hasonló módon már rendszeresen imádkoznak, és a
szokásaik tapasztalatait is össze tudnák foglalni. Később pedig
meg szeretnék újítani a családi imát, de ötletekre lenne
szükségük.
Első példa
Mi gyakorta váltogatjuk az imádkozás módját. Az étkezési
imák változatossága mellett (énekelve, mondva, ünnepélyesebb
forma, rövidebb forma, játékosabb…) az esti ima
sokszínűségével. Az esti imák gyakori formái: gyertyagyújtás
mindig van, (a kisgyereknek is leköti a figyelmét), békességet,
csendet teremt, könnyebb a ráhangolódás. Alkalomhoz illő
ének mindig van, ez lehet gyerekdal, Hozsanna, ifjúsági,
karizmatikus, zsoltár, taizéi…Ezt követi a kötött esti ima
(többféle), majd a saját szavainkkal mondott hála, köszönet,
kérés, bocsánat. A kötött és kötetlen imák közül az egyik el is
maradhat. Olykor lehet beleszőni, vagy helyettesíteni
rózsafüzérrel, szentírásolvasással, zsolozsmázással. A végén
egy énekkel zárjuk imánkat. A gyertyafújás után a szülők
megáldják a gyermekeiket: homlokra keresztet rajzolnak, s
mondják: „Az Úr vigyázzon rád!” Gyerekek is viszont áldják
meg a szülőket. (Ha elmennek, vagy elmegyünk otthonról,
akkor is ezzel az áldással kísérve.) Ünnepek alkalmával is
mindig beszélgetünk közösen Istennel. Ahogy az ünneplésre is
nagyon sok alkalmat találunk, úgy az imádságra is. Ha félünk,
ha betegek vagyunk, ha fájdalmunk van, ha hallottuk, vagy
láttuk a mentőautót, ha öröm ért, ha bánat ért. Mindig lehet
találni alkalmat arra, hogy közösen szóljunk Urunkhoz,
Istenünkhöz.

SZENTEK ÉLETE:
Március 17.
SZENT PATRIK ,püspök
Írország patrónusa és apostola. Valószínűleg Britanniában
született, tengeri kalózok fogságába esett Írországban.
Szándékában állt az írek megtérítése. Tours-ban lett szerzetes,
majd Auxerre-ben tanult. Egy éjszaka álmában az írek hangját
hallotta: „Kérünk, jöjj és élj közöttünk.” Józanul nem követte
azonban vakon a hangot, hanem várt, amíg további jóváhagyást
nem kapott hivatásához. Azután kérte fölvételét az egyházi
rendbe, így akarta követni a hívást, amelyet ő úgy értelmezett,
hogy missziós munkát kell végeznie az írek között. Amikor
püspök lett, nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a helyi papi
nemzedéket kinevelje. A „szentek földjévé” alakította az

országot, amely az évszázadokon keresztül hűen megvalósította
ezt az eszményt. Az Eucharisztia iránti mély hite átalakította
nemzete életét, így Írország azon nemzetek közé tartozik,
melyek sokat tettek a missziók ügyéért is. 461-ben hunyt el.
Március 18.
JERUZSÁLEMI SZENT CIRILL
püspök és egyháztanító
Az arianizmus idejében Jeruzsálem püspöke. Katekézisei
között jelentősek a katekumenek számára készített oktatásai.
Tevékenyen foglalkozott velük. Célja az volt, hogy a
katekumenek a keresztség szentségének felvétele után hitüket
még jobban elmélyítsék, és az életükkel tegyenek tanúságot,
hogy Krisztus követői lettek. Oktatásának mottója a következő
volt: „A keresztény Krisztus hordozója.” Egy másik tanácsa:
„Lelkedet ki kell kovácsolni. A hitetlenség merevségét
kalapáccsal kell verni, hogy a salak lehulljon, és megmaradjon,
ami tiszta; és hogy a rozsda lepattogjon, és csak a tiszta acél
maradjon.” 386-ban halt meg. Ünnepét már az V. században
megülték, a római kalendáriumba 1882-ben vették át.
Március 19.
SZENT JÓZSEF, A SZENT SZŰZ JEGYESE .
A nyugati egyház legtöbb naptára szerint a X. századtól
kezdve ezen a napon ünnepelték Szent József ünnepét. A római
kalendárium ezt a napot 1479-ben vette át először, majd 1621ben az általános naptárba is bekerült. Rendszerint a Kisjézussal
a kezében ábrázolják, és a haldoklók pártfogójaként tisztelik,
mivel halálos ágyánál Jézus és Mária álltak. – II. János Pál
pápa „A Megváltó őrzője” (Redemptoris custos) kezdetű
apostoli buzdításában olvassuk: „József egész élete hitbeli
zarándokút volt. Amint Mária, ő is hű maradt Itentől kapott
hivatásához. Mária élete tökéletes beteljesítése annak az első
fiatnak (legyen), amelyet az angyali üdvözletkor mondott.
József ellenben, amikor az angyal hírül adta neki Isten
üzenetét, egyetlen sót sem szólt. Egyszerűen >> úgy tett, ahogy
az Úr angyala parancsolta neki<< (Mt 1,24). Ez az első
>>tett<< lett >>József útjának<< kezdete. Az út folyamán az
evangéliumok egyetlen szót sem említenek, amit József
mondott volna. József hallgatása azonban különleges
jelentőségű. Éppen hallgatásából olvashatjuk ki teljesen azt az
igazságot, amelyet az evangélium ítélete tartalmaz róla: >>Igaz
ember volt<< (Mt 1,19).” Szent József küldetéséről a mise
hálaadó éneke (prefáció) így tanít: „Mert őt, az igaz férfit, az
Istenszülő Szűznek jegyesül adtad, mint hű és okos szolgát
családod fölé rendelted, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek
erejéből megtestesült Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust.”
Édesapák méltó fohásza: Szent József, könyörögj értünk, és
légy segítségünkre!

A HÉTEN LESZ:
Szombaton: Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyese

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Ratkovics Péternét (III. 18.)
Pető Ferencet (III.18.)
Sinkovics Károly Ferencet (III.18.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Március 18-án, pénteken reggel 8 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Ter 2,7-9; Róm 5,12.17-19; Mt 4,1-11
Hétfő: Lev 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
Kedd: Iz 55,10-11; t 6,7-15
Szerda: Jón 3,1-10; Lk 11,29-32
Csütörtök: Eszt 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Mt 7,7-12
Péntek: Ez 18,21-28 ; Mt 5,20-26
Szombat: 2 Sám 7,4-5a.12-14a.16; Róm 4,13.16-18.22; Mt
1,16.18-21.24a
Vasárnap: Ter 12,1-4a; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9

