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2011. szeptember 11.

A Család Éve

KISTEMPLOMI GYERMEKMISÉT ma, vasárnap, tartjuk az új tanévben első alkalommal a nyári
szünet után a kisgyermekes családok és alsó tagozatos
gyermekek, különösen az elsőáldozásra készülők
részére. Örülnénk, ha a kismise kezdésének időpontja
pontosan 9 óra lehetne, a nagytemplomi misével
azonosan.
SZENTMISE LATINUL: Az előző év gyakorlatának
megfelelően továbbra is minden hónap első vasárnapján, a
11 órai szentmisén a szentmise egyes részeit latin nyelven
mondjuk, hogy az ismert imákat az egyház ősi latin
nyelvén is ismerjük és közösen imádkozzuk. Csak akkor
marad el a latin szentmise, ha az énekkar tagjai valamilyen
ok miatt nem tudnak segíteni a latin imák éneklésében. A
latin szövegek olvasását, éneklését segíti a kivetítés és a
padokon található írásos segédanyag

CSERKÉSZEK TOBORZÁSA: Plébániánk cserkészei ebben az évben is sok szeretettel várják a
második osztályos fiúk és lányok, valamint a harmadik
osztályos fiúk jelentkezését a cserkészek közösségébe.
Ebből a célból toborzást tartanak, ma, vasárnap , a 9
órai kismise után. A Tracsi parti ideje alatt közös
játékra várják az említett korosztályokból érdeklődő
gyermekeket a kistemplom előtti téren. Aki jelentkezni
szeretne cserkésznek, az a játékvezető cserkésztől
kapott és kitöltött jelentkezési lapot a plébánia
irodájában adhatja le szeptember 18-ig.
ÚJ MINISTRÁNSOK jelentkezését is nagy
szeretettel várjuk! Azok a gyerekek, akik szívesen
részt vállalnának az oltár szolgálatában, és már voltak
elsőáldozók, kérjük, jelentkezzetek nagytemplom a
sekrestyében a vasárnapi 9 órai szentmise után István
atyánál vagy Niederkirchner Zsoltnál, a ministránsok
vezetőjénél. Akik ugyancsak szeretnének ministrálni,
de még nem voltak elsőáldozók, ők a kistemplomi 9
órai szentmisén ministrálhatnak, ha a ministránsokat
szervező és öltöztető Zsuzsa néninél jelentkeznek a
szentmise után a kistemplom irodájában..
TEMPLOMUNK BÁRDOS LAJOS KÓRUSA
szeptember 1-én megkezdte éves munkáját. A
próbákat minden héten csütörtökön este 18.30-tól

Évközi 24. Vasárnap

20.30-ig tartják az új plébánia és közösségi ház
épületében. Szeretettel várnak új jelentkezőket.
Jelentkezni lehet a próbák alkalmával Fekete Andrea
karnagynál.
TEMPLOMI HITTANÓRÁK szeptember12-én,
holnap, hétfőn kezdődnek a kifüggesztett rend szerint.
BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál professzor,
apostoli protonotárius vezetésével szeptember 14-én,
szerdán, 7 órakor lesz az első bibliaóra a nyári szünet
után a nagytemplomban Veni Sancte szentmise
keretében. A bibliaórák témája Szent Péter apostol
1. és 2. levelének magyarázata lesz.
A KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA első
előadása szeptember 18-án, jövő vasárnap, este 7 órakor
lesz a kistemplomban. Meghívott előadó: Bőzsöny Ferenc
rádióbemondó, előadóművész. Előadásának címe:„ Egyházam és hazám szolgálatára” Szeretettel várjuk az
érdeklődőket!

TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya első
hittanórája a nyári szünet után szeptember 19-én,
hétfőn, este 7 órakor lesz a kistemplomban.
NYITOTT TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA
Templomunk is csatlakozik a Kulturális Örökség
Napjai rendezvénysorozathoz szeptember 17-én,
szombaton, a Nyitott Templomok Éjszakájának
megrendezésével. Templomunk éjfélig lesz nyitva.
Várjuk és betérésre hívogatjuk az erre járókat. A
betérőknek segíteni szeretnénk abban, hogy lelkileg
gazdagodva,
szép
élménnyel
távozzanak
a
templomból.
A harangok 15 fős csoportokban történő
meglátogatására is lesz lehetőség 17-én, szombaton.
Erre már most lehet jelentkezni az irodában. Alsó
korhatár a 14. életév. A kistemplomban teaház várja a
vendégeket este ½ 8-tól éjfélig. A kistemplomi
programokat a fiatalok szervezik. A nap eredményes
megrendezéséhez bizalommal számítunk a kedves
Hívek segítő közreműködésére is. A közreműködés
módjairól és lehetőségeiről az ingyenes asztalon
található szórólap segítségével tájékozódhatnak a
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kedves Hívek. A közreműködést felajánló jelentkezést
az ingyenes asztalon található tájékoztató levágható
részén lehet megtenni. A kitöltött jelentkezési lapot a
plébánia irodájában lehet leadni. A segítésnek egyik
fontos alkalma, hogy kiürült bébi ételes üvegeket
gyűjtünk templom előtti mécses-tartóknak. Akinek
otthon kidobásra váró ilyen, vagy ehhez hasonló üvege
van, kérjük, hogy a hét folyamán adja be a plébánia
irodájába. Hálásan köszönjük.
A NYUGDÍJAS KLUB ezután is minden hónap
első és harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja
összejöveteleit a torony földszintjén. Az következő
összejövetel szeptember 21-én lesz. „Együtt lenni jó!”
A BABA-MAMA KLUB első összejövetele a nyári
szünet után szeptember 22-én, csütörtökön, lesz a
torony földszintjén, délelőtt 10-től 12-ig. Szeretettel
várunk új jelentkezőket, édesanyákat kisgyermekükkel
együtt.
KATEKUMENÁTUS:
Egyházkóstoló
címmel
beszélgetés-sorozat (=katekumenátus) kezdődik a hittől,
kereszténységtől most még távolállók, de ugyanakkor
érdeklődők számára. Kérdezni, vitatkozni, tanulni,
nevelődni lehet a szerda esti találkozókon, amelyek a
torony földszinti könyvtár termében 19 órakor kezdődnek.
Várjuk azokat a felnőtteket is, akik még nincsenek
megkeresztelve. A keresztelkedés szándéka esetleg a
beszélgetések folyamán fog felébredni az érdeklődőben.
Továbbá várjuk azokat is, akik már megkeresztelkedtek
ugyan, de nem voltak még elsőáldozók, azaz nem volt alkalmuk alaposabban is megismerni hitünk tanítását. Első
alkalommal szeptember 28-án, szerdán, a városmajori
templom tornyának földszinti szobájába várjuk az
érdeklődőket. A részvételi szándék bejelentése történhet
személyesen a plébánia irodájában, vagy telefonon a 2124656 számon, vagy legkésőbb a helyszínen. Különösen is
ajánljuk azoknak, akik templomi esküvőt szeretnének, de
nem gyakorló keresztények. Kérjük a hitüket gyakorló
keresztény testvéreinket, hogy továbbítsák meghívásunkat
a témában érintett ismerőseiknek, rokonaiknak,
barátaiknak, szomszédaiknak, akik nem olvashatják
levelünket.

BÉRMÁLÁS: Jövő év tavaszán bérmálás lesz
templomunkban. A bérmálásra a 16 évnél idősebbek
jelentkezhetnek.
Felső
korhatár
nincs.
A
bérmálkozásra való felkészülés módja az elmúlt év
folyamán történt és az ebben a tanévben történő
rendszeres részvétel a hittanórákon A bérmálkozási
szándékot a plébánia irodájában, vagy a hitoktatónál
kell jelenteni szeptember 30-ig. Bérmálkozásra
jelentkezhetnek azok a felnőttek is, akik hitüket
gyakorló katolikusok, azaz voltak már elsőáldozók,
szoktak gyónni és áldozni, de a bérmálás szentségében
még nem részesültek. Ők az irodában jelentkezzenek
szeptember végéig. Kérjük, hogy a jelentkező hozza
magával a keresztlevelét is és, ha házasságban él,
akkor az egyházi házasságlevelet is. A felnőtt
bérmálkozók részére a felkészülés lehetőségét a
csütörtökönként a torony földszinti helyiségében este 7
órakor kezdődő foglalkozások fogják jelenteni
szeptember 29-től. Bátorítjuk a bérmálkozásban még
nem részesült felnőtt Híveket, hogy ne mulasszák el
ennek a sok erőt adó szentségnek a felvételét.
FELNŐTT KATEKÉZIS: Az idei tanévben is lesz

felnőtt hívek számára katekézis: minden hónap első
csütörtökén, első ízben október 6-án. Nem kell rá
előzetesen jelentkezni, viszont megkérdezzük, hogy mi
volna az a téma, ami érdekelné, illetve foglalkoztatja a
kedves Híveket. Kérjük, hogy a plébánia irodájában
adják le kis cédulára lejegyzett javaslataikat.
ZARÁNDOKLAT MÁRIACELLBE: Az idei
városmajori
plébániai
fogadalmi
zarándoklat
Mariazellbe szept. 24-25-én (szombat-vasárnap) lesz.
Jelentkezni még lehet az irodában. A költsége 12.500
Ft., amit a jelentkezéskor, és 50 Euro, amit az
autóbuszban kell majd fizetni.
ÚJ EMBER MAGAZIN: Az Új Ember Magazin
szeptember-októberi száma megjelent. Kapható a
sekrestyében 450.- Ft-os áron.
ÚJSÁGRENDELÉS: Sokféle keresztény folyóirat
és újság jár plébániánknak. Sok megmarad, sokat, úgy
tűnik, hogy fizetés nélkül elvisznek a templomból. A
megrendelt folyóiratokat és újságokat viszont ki kell
fizetnünk. Így túl nagy a ráfizetésünk. Ezért az Új
Ember és a Keresztény Élet újságok kivételével az
egyes folyóiratokból csak annyi példányt rendelünk,
ahányra a kedves Híveknek igényük van. Ezeket a
drágább folyóiratokat a plébánia irodájában lehet
megrendelni és majd megvásárolni.
KÖNYVAJÁNLÓ:
Szeretettel
ajánljuk
mindenkinek, hogy megjelent Katona István püspök
atya „Szentek, szent életű emberek” című
könyvének IV. kötete. A könyv 1.600.- Ft-os áron
kapható az irodában.
URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében
egy-, három- és hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók.
Várjuk az érdeklődő hívek jelentkezését. Urnaügyintézés a plébánia irodájában kedden d.e. 10-től 12ig és pénteken d.u. 3-tól 5 ig. Érdeklődni és időpontot
egyeztetni a plébánia irodájában vagy telefonon is
lehet. Tel: 212-4656.
A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Szűz Mária szent neve
Kedden: Aranyszájú Szent János püspök és egyh.tanító
Szerdán: Szent Kereszt Felmagasztalása
Csütörtökön:A fájdalmas Szűzanya
Pénteken: Sz. Kornél pápa és Sz. Ciprián püspök vért.
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Bélay Zoé (IX.17..)
Mészáros István és Noémi(IX.17.)
Pál Janka (IX.18.)
Rajkai-Szántó Flóra (IX.18.)
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Gulyás Gábor – Gábor Tünde (IX.17.)
Dr.Szánthó Zoltán – Magyar Gyöngyi (IX.1.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Lehoczky Pétert (IX.13.)
Bertalanfy Juditot (IX.15.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Szeptember 14-én, szerdán este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI
Vasárnap:Sir 27,33-28,9; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35
Hétfő: 1Tim 2,1-8; Lk 7,1-10
Kedd: 1Tim 3,1-13; Lk 7,11-17
Szerda: Szám 21,4-9 v. Fil 2,6-11; Jn 3,13-17
Csütörtök: Zsid 5,7-8; Jn 19,25-27 v. Lk 2,33-35
Péntek: 1Tim 6,2c-12; Lk 8,1-3

Szombat: 1Tim 6,13-16; Lk 8,4-15
Vasárnap: Iz 55,6-9,20; Filem 20c-24.27a; Mt 20,1-16a
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