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Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 

VIII. évfolyam 12. szám 

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE: 
.Március 9-én hamvazószerdán megkezdődött a 

nagyböjt. Ez a 40 napos böjti időszak testi 
önfegyelemmel is kísért lelki felkészülés Húsvét 
ünnepére. Az előírt böjti fegyelem mellett 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:  

Nagyböjt pénteki napjain hústilalom van 14 éves 
kortól mindenki részére. Csak a betegek vannak ez 
alól felmentve és azok, akik hozatják az ételüket és 
nincs választási lehetőségük. 

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 ½ 10-től d.u. 3 óráig a 
kistemplomban. Délben közös étkezés. A lelkinap 
vezetője Aczél Zsongor, pálos atya.   

IFJÚSÁGI LELKI HÉTVÉGE: Április 15-én és 16-
án Bajóton lesz nagyböjti ifjúsági lelki hétvége. Várjuk a 
fiatalokat 16 éves kortól. Részletes tájékoztatás az ifjúsági 
hirdetőtáblán és a plébánia honlapján olvasható. 

Nagyböjti lelki nap lesz felső tagozatos hittano-
sok részére április 9-én, szombaton 9-től 15 óráig. 
Találkozás 9 órakor a toronyban. Délben közös 
étkezés. 

 GYŰJTÉS. A hónap 3. vasárnapján, az új plébánia 
bútorzatának és berendezésének kiadásaira 784.000.-Ft 
adomány gyűlt össze. Hálásan köszönjük, Isten fizesse 
meg! Egyben felhívjuk a kedves Hívek figyelmét, hogy a 

nagytemplomban a kórus alatti táblákon megtekinthetik az 
új plébánia épületéről készült fényképeket! 
 ÖRÖMÜNK A CSALÁD: Európa ránk figyel! A 
Család Éve alkalmából nagyszabású családi ünnepre kerül 
sor március 31-én, csütörtökön, 17 órától a Szent István 
téren és a Bazilikában. A résztvevők élőképet formálnak 
színes esőkabátokban, melyet a szervezők osztanak ki. Az 
élőképen megjelenik Európa alapszíne, egy fehér kereszt, 
az EU 12 csillaga, egy piros szív és egy molinón a család 
szó különböző nyelveken. Erről az élőképről televíziós 
felvétel és fotók készülnek, ezzel szeretnénk felhívni 
Európa figyelmét a magyar családokra, mivel másnap 
kezdődik az EU családminisztereinek demográfiai 
kérdésekkel foglalkozó budapesti tanácskozása. Az élőkép 
után a Bazilikában 18.30-tól ünnepi műsorra kerül sor. 
Végül 19 óra 15-től rövid igeliturgia keretében dr. Erdő 
Péter bíboros, prímás, érsek szól az egybegyűltekhez, és 
ünnepélyes áldásban részesíti a családokat, illetve a 
jelenlévő családtagokat. Szeretettel várunk minden 
korosztályt, a családok minden generációját: fiatal és 
idősebb házaspárokat gyermekeikkel, nagypapákat, 
nagymamákat unokáikkal. A majori családok együtt 
vesznek részt az ünnepen. Találkozás 16 15-kor a 
városmajori templom előtt, vagy 16.50-kor az Erzsébet 
téri (volt Engels téri) buszpályaudvarnál. Kérjük, aki 
jön, az e-mail-ben jelezze Gelley Dávidnak (gdavid1@t-
online.hu), hogy hány felnőtt és hány gyermek jönne. 
Hívunk és várunk mindenkit, hogy minél nagyobb 
létszámmal képviselhessük egyházközségünket és 
tanúságot tegyünk, hogy a boldog családok léte a boldog 
jövő egyik legfontosabb feltétele!    
 NAGYBÖJTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS : 
Előzetesen hirdetjük, hogy a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia felhívására tartós élelmiszert gyűjtünk a 
templomunkban március 27-től, mai naptól, április 3-ig 
bezárólag. 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 ételkészít-
ményeket, olajos halat, műanyag flakonban étolajat, 



szörpöt, stb. Az összegyűlt tartós élelmiszereket a plébánia 
Karitász csoportja juttatja el a nélkülöző családoknak. A 
nagyböjti időben különösen is jó alkalom ez arra, hogy 
buzgóbban gyakoroljuk az irgalmasság tetteit. 
 ELSŐPÉNTEKEN, április 1-én, az esti 6 órai 
szentmisét és szentbeszédet Somfai Béla SJ 
erkölcsteológus, bioetikus mondja. Témája: Az erkölcsi 
tapasztalat sajátosságai, megtérés lépései. A családfők 
szerepe. A szentmise után beszélgetésre is lesz lehetőség a 
kistemplomban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  
 BETEGEK SZENTSÉGE: A betegek szentségének 
ünnepélyes kiszolgáltatása lesz jövő vasárnap, április 3-
án, a 11 órai szentmise keretében. A szentség felvételére 
idős testvéreink, és komoly betegségben szenvedő 
testvéreink jelentkezhetnek. Jelentkezhetnek azok is, akik 
egy évvel ezelőtt, vagy korábban már felvették ezt a 
szentséget. Lelki felkészítés április 2-án, szombaton, lesz 
a kistemplomban, 10-től 11 óráig. Jelentkezni lehet a 
plébánia irodájában irodai időben. 
 CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori Katolikus 
Egyesület ezen a nyáron ismét megrendezi a hagyományos 
nyári családos táborát a már jól ismert helyen: Verőce-
Csattogóvölgyben. 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.
 HITTANTÁBOR: Előzetesen hirdetjük, hogy alsós 
és felsős gyermekek részére az idén nyáron július 18-tól 
24-ig szervezünk hittantábort.    
 TEREMTÉSVÉDELMI ELŐADÁS ÉS 
BESZÉLGETÉS SOROZAT:A Városmajori Katolikus 
Egyesület előadás és beszélgetés sorozatot indított a héten. 
Dr. Udvardy György püspök úr előadása hangzott el 
„Ember és teremtés” címmel. A további előadások 
időpontjáról és témájáról a Heti Hírlevélből értesülhetnek 
az érdeklődők.       
 ÖSVÉNY: Folytatódik a könyvismertetés ma 
vasárnap 16-tól 18 óráig a könyvtárban, a torony 
földszintjén. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete 
című könyvét ismertetjük és beszélgetünk róla. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!  
 KÖNYVAJÁNLÓ: Megjelent Munkácsy Mihály 
Krisztus-Trilógia a Biblia tükrén keresztül című könyv, 
Jánossy Gábor szerkesztésében. Kapható a sekrestyében 
300.- Ft-os áron.     
 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 április 6-án, majd az 
azt követő összejöveteleinken.      
 
   2011. A CSALÁD ÉVE     
 A Heti Hírlevél számaiban néhány gondolat-ébresztő, 
tanácsadó rövid írást jelentetünk meg, az Országos 

Lelkipásztori Intézet Világiak Koordinációs Tanácsa 
kiadvá-nyából, „Imádság és ünneplés a családban” című 
munkafü-zetéből vett idézetek.      
 
  BALTHAZAR FISHER GONDOLATAI 
   AZ IMÁDSÁGRÓL 
 A személyes imádkozás lelkületének kialakítását 
kívánják elősegíteni Balthazar Fisher gondolatai az 
imádkozás formáiról az élet különböző szakaszaiban. 
1. Kezdetben arra hajlamos az ember, hogy az imádságot 
teljesítménynek tekintse, idővel értjük csak meg, hogy az 
ima készsége és képessége felülről való adomány és 
ajándék. 
2. Kezdetben az imádkozást gyakran egyértelműnek 
vesszük a magunk számára való kéréssel, később azonban 
inkább másokért való könyörgéssé tágul saját kérésünk. 
3. Kezdetben kívülről megtanult, vagy könyvből vett 
imaszövegeket szeretünk használni, később megnyílik 
számunkra a formulák szelleme és megtanulunk saját 
szívünkből és lelkünkből imádkozni. 
4. Kezdetben a hosszadalmas imádkozást értékeli az 
ember, érettebb korban a rövidebb imádságok erejét is 
megtanuljuk becsülni. 
5. Kezdetben az imában a változatosságot keressük, 
később felfedezzük az ismétlés érékét. 
6. Kezdetben inkább az imádság helyéhez, idejéhez és 
mozdulataihoz ragaszkodunk, az évek múlásával megtanul 
az ember szokatlan helyen, időben és mozdulatokkal 
imádkozni. 
7. Kezdetben úgy véljük, hogy az Egyház liturgikus imája 
olyan külön világ, amelynek a mi magánimáinkhoz nincs 
köze, később rájövünk, hogy mekkora erő rejlik a liturgia 
olyan imáiban, amelyek személyes imádságaikká válnak. 
8. Kezdetben azt gondoljuk, hogy imádkozni és Szentírást 
olvasni két különböző dolog, később rádöbbenünk, hogy 
megtanulhatjuk a Bibliát imádkozva olvasni és ezen 
keresztül az elmélkedés művészetét sajátíthatjuk el. 
9. Az imádkozásnál nem lehetünk meg teljesen szavak 
nélkül. De sok ember megkapja idővel a kegyelmet, hogy 
szavak nélkül is tudjon imádkozni. 
 
   A HÉTEN LESZ:  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Németh Kincső (IV. 2.)     
Takács Dóra (IV. 2.)     
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Dr. Tonelli Miklósnét (III. 28.)  
Földes Sándort (III.29.)  
SZENTMISÉT MONDUNK:   
Április 1-én, este 6 órakor a Magyar Családokért  
Április 2-án, este 6 órakor Szűz Mária Szeplőtelen 
Szívének tiszteletére              
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Március 29-én, kedden este 6 órakor   
 
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: Kiv 17,3-7; Róm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42  
Hétfő: 2Kir 5,1-15a; Lk 4,24-30  
Kedd: Dán 3,25.34-43; Mt 18,21-35  
Szerda: MTörv 4,1.5-2-9; Mt 5,17-19  
Csütörtök: Jer 7,23-28; Lk 11,14-23  
Péntek: Oz 14,2-10 ; Mk 12,28b-34  
Szombat: Oz 6,1-6; Lk 18,9-14  
Vasárnap: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41 
 


