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A Család Éve

GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK javára:
Ma, vasárnap, február 20-án országos gyűjtést tartunk
a katolikus iskolák javára. Az adományokat a
szentmisék alatt gyűjtjük. Előre is hálásan köszönjük a
nagylelkű adományokat.
A HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS is ma van
az új plébánia és közösségi ház javára. Most már a
berendezési tárgyakra kérjük a kedves Hívek anyagi
támogatását: fürdőszobák és mellékhelyiségek kellékei,
irodai és konyhabútorok készítése, vásárlása. Hálásan
köszönjük a támogatást, amit a szentmise után a
kijáratoknál fogunk gyűjteni.

KOLPING
KATOLIKUS
AKADÉMIA
Következő előadása ma, vasárnap, február 20-án, este
7 órakor lesz a kistemplomban. A meghívott előadó
Vecsei Miklós a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
ügyvezető alelnöke. Előadásának címe: „A rossz
segítség bűn”. Mindenkit szeretettel várnak.
TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya
következő társadalmi hittanórája február 21-én, hétfőn
este 7 órakor lesz a kistemplomban.
FELHÍVÁS: XII. KERÜLETI LAKOSOK
SZÁMÁRA: Az önkormányzat eseti segélyben
részesíti azokat a 65 év feletti lakosokat, akik egyedül
élnek és havi jövedelmük 99.750.- Ft-nál kevesebb,
illetve, akik családban élnek és havi jövedelmük
85.500.- Ft-nál kevesebb. A plébánia irodájában azok
jelentkezését várjuk, akik eddig még nem részesültek
önkormányzati segélyben. A segélyhez kérelmező
nyomtatvány kitöltése és jövedelem-igazolás (bankszámla kivonat, ill. nyugdíjszelvény fénymásolata)
beadása szükséges. Beadási határidő február 28.
A BUDAI PLÉBÁNIÁK FARSANGI BÁLJA:
2011. március 5-én, szombaton lesz a rózsadombi
Móricz Zsigmond Gimnáziumban. (Bp. II. Törökvész út 48.) Jegyek kaphatók a plébánia irodájában
3.500.- Ft-os áron.
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2011.június 10-től
13-ig autóbuszos zarándoklatot szervez a városmajori
Kolping Család Egyesület Csíksomlyóra. Még lehet
jelentkezni a plébánia-irodában.

Évközi 7. Vasárnap

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.
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a
torony földszintjén. Legközelebb. március 2-án.
BABA-MAMA
KLUB:
Összejöveteleiket
minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig tartják a
torony földszintjén. Szeretettel várják a kismamákat és
gyermekeiket.
ÖSVÉNY:
Könyvismertetés
lesz
három
vasárnapon keresztül, február 27-én, március 13-án és
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!
FALIÚJSÁG: A nagytemplom főbejáratánál
található két külső faliújságon elgondolkodtató, a lelki
épülést szolgáló képek, írások láthatók. Szeretettel
ajánljuk a kedves Hívek szíves figyelmébe.
ÚJ HAJTÁS: A nagytemplomban kapható
újságok közül ezúttal az Új Hajtás című havonta
megjelenő folyóiratra hívjuk fel a kedves Hívek
figyelmét. A kárpátaljai hírekről, eseményekről szóló
cikkeket tartalmazó, új, szép kivitelben megjelenő
lapot a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház adja ki. A
lap megvásárlásával a kárpátaljai testvéreinket
támogathatjuk. Aki teheti, használja ki a testvéri
segítségnyújtásnak ezt a lehetőségét.
URNATEMETŐ:
Templomunk
urnatemetőjében egy-, három- és hatszemélyes urnafülkék
vásárolhatók. Várjuk az érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-ügyintézés a plébánia irodájában kedden
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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.

2011. A CSALÁD ÉVE
A Heti Hírlevél számaiban néhány gondolatébresztő, 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.
IMÁDSÁGRA NEVELÉS
KOROSZTÁLYOK SZERINT
Kisiskoláskorban (7-11 éves korig)
A 7-8 éves gyermek egyházhoz tartozását kifejezi a
vasárnapi szentmiséken való rendszeres részvétel.
Ennek legelőnyösebb formája, ha a családos misén
a szüleivel, testvéreivel együtt tud részt venni. A 910 éves gyermeket már rendszeres egyéni imaélet,
azaz Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat
jellemzi. Az ilyen korú gyermek már saját
szavaival tud imádkozni, de szó szerint is ismer
kötött imákat. A nagyobbak hangosan elmondott
spontán imádságának mintájára ő is tud már
köszönetet mondani, bocsánatot kérni. (Ez az
elsőáldozás kora!) Ebben a korban a gyermek a
kérő imát mondva már maga is tudni fogja, hogy
Isten sok mindent nem teljesít, mert nagyobb és
szebb tervei vannak. Továbbra is fontos a fegyelem
és a szeretet légköre. Helyesen tesszük, ha a
gyermekre hagyjuk az imádkozás formájának, a
szükséges énekeknek, szövegeknek, elmélkedéseknek kiválasztását ima- és énekeskönyveink
gazdag tárából. Ebben még a szüleik segítségére is
szükségük lehet. Gondoljunk az alkalmi imákra is:
pl. nagyböjtben a keresztútra, a családi
zarándoklatokra! Odahaza is mondjunk az egyházi
év liturgiájához kapcsolódó imákat. Ebben az
életkorban fokozottan kell figyelnünk a családi
események megünneplésére is, amiről a
későbbiekben részletesen írunk.
SZENTEK ÉLETE:
(Az ADOREMUS februári száma alapján)
Február 21.
DAMIÁNI SZENT PÉTER
püspök és egyháztanító
Ravennai szegény családból származott, és
testvére iránti tiszteletből, aki gondos nevelésben
részesítette, vette fel az ő nevét is: Damján.
Tanulmányait Ravennában, Faenzában és Padovában
végezte. Szerzetes lett, prédikált a népnek, és
megszigorította a monostor fegyelmét. A nehéz
történelmi időkben a pápákat segítette, pápai követként

is az Egyház megújulásáért fáradozott. IX. István pápa
bíborossá és Ostia püspökévé nevezte ki. 1072. február
22-én halt meg. Jelentős írásaiért és a reformokban
való tevékeny részvétele miatt nyerte el XII. Leó
pápától az egyháztanítói címet 1828-ban.
Február 23.
SZENT POLIKÁRP
püspök és vértanú
Róla mondja el Órigenész, hogy az apostolok
tanítványa volt, aki sok olyan személlyel volt
közvetlen kapcsolatban, aki még látta az Urat, és az
apostolok választották ki Szmirna városának
püspökévé. Itt tartózkodott nála Antiochiai Szent
Ignác, amikor Rómába utazott, ahol később
vértanúságot szenvedett. Rendíthetetlen hittel bíró jó
pásztornak és Krisztus ügye erős atlétájának tartotta őt.
A keresztény ókor több levelét ismerte, az utókorra
csak a Philippiekhez írt levele maradt fenn. A levél jól
mutatja, hogy mennyire eleven volt az egyházak
közötti kapcsolat. A leveleket lemásolták, továbbadták,
összegyűjtötték. Vértanúságát egy szemtanú írta meg,
amely 155-ben Szmirna városában történt.
Február 24.
SZENT MÁTYÁS
apostol
Az áruló Júdás helyére választották apostolnak,
aki mindvégig tanúja volt Urunk életének, és
tanúskodott az ő feltámadásáról is. A történész
Cesareai Euzebiusz szerint egyike volt az Úr hetven
tanítványának. További sorsáról csak az apokrif
András és Mátyás cselekedetei számolnak be, hogy „az
emberevők országában” hirdette az evangéliumot, ahol
vértanúságot szenvedett. Ereklyéit Trierbe vitette Ilona
császárnő a IV. században, ma is ott tisztelik. Az
egyetemes Egyház május 14-én ünnepli a húsvét utáni
megválasztása miatt. Német nyelvterületen a február
24-én ünnepeljük.

A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Damiáni Szt. Péter püspök és egyháztan. e.
Kedden: SZENT PÉTER APOSTOL székfoglalása
ünnep
Szerdán: Szent Polikárp püspök és vértanú e.
Csütörtökön: SZENT MÁTYÁS APOSTOL ünnep
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Gáspár Györgyöt (II. 22.)
Dr. Sényi Tamásnét (II. 25.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Február 23-án, szerdán reggel 8 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Lev 19,1-2.17-18; 1Kor 3,16-23; Mt
5,38-48
Hétfő: Sir 1,1-10; Mk 9,14-29
Kedd: 1Pét 5,1-4; Mt 16,13-19
Szerda: Sir 4,12-22; Mk 9,38-40
Csütörtök: ApCsel 1,15-17.20-26; Jn 15,9-17
Péntek: Sir 6,5-17; Mk 10,1-12
Szombat: Sir 17,1-13; Mk 10,13-16
Vasárnap: Iz 49,14-15; 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34

