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2012. március 11.
TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE:
A nagyböjti szent idő, a bűnbánatnak és a
megtérésnek az évenként visszatérő időszaka. A
húsvét ünnepére felkészítő őszinte és alapos
szentgyónásnak is az ideje a nagyböjt. A nagyböjt
kezdetén történt hamvazás mélyen a lelkünkbe véste,
hogy testünk porból való és a halál után is porrá lesz.
Lelkünk azonban örökké él, ezért fontos Jézus szavára
figyelni: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!”
Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a
zsolozsma reggeli dicséretét énekelve imádkozzuk.
Szeretettel várjuk erre a reggeli imára a kedves
Híveket.
Nagyböjt péntekjein hústilalom van. Nagyböjt
pénteki napjain 14 éves kortól kezdve nem
fogyasztunk húst. Ezzel a kis önmegtartóztatással
Jézus iránti együttérzésünket és az egyházunk iránti
engedelmes hűségünket is kifejezzük. A betegek fel
vannak mentve a böjt alól.
Nagyböjt pénteki napjain ¼ 6 órai kezdettel
keresztúti ájtatosságot tartunk. Szeretettel hívjuk erre
a kedves Híveket.
ÚJ IMACSOPORT: alakult plébániánkon. Az
Isteni Irgalmasság és a Szűz Mária Szeretetláng
lelkiségi mozgalmak szellemében lesznek imaalkalmak minden csütörtökön 17-től 18 óráig, az esti
szentmise előtt, a nagytemplomban. Szeretettel várjuk
a kedves Híveket, hogy az Úr Jézus szándéka és békéje
valósulhasson meg édes hazánkban és az egész
világon.
KISMISE: Ma, március 11-én, a hónap második
vasárnapján, a kisgyermekes családok miséjét a
nagytemplomban tartjuk. Ide várjuk 9 órára
szentmisére a kismisén résztvevő családokat is és
természetesen mindazokat, akik erre a szentmisére
járnak rendszeresen. Ezzel az új szokással azt
szeretnénk elérni, hogy a két templomban ugyanabban

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
az időben tartott szentmiséknek a résztvevői
találkozzanak és ezáltal is erősödjék a plébániai
közösség. A nagytemplomba járó kedves Hívek is
örömmel láthassák a felnövekvő generáció népes kis
csapatát. Ezen a közös szentmisén a gyermekek
furulyás (KIFUR) kórusa vezeti az énekeket.
GITÁROS KERESZTÚT lesz március 16-án,
pénteken. Tűz Tamás verses keresztútját gitáros
kísérettel énekli Pipó József és kis kórusa.
BETEGEK
SZENTSÉGE:
A
betegek
szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása lesz jövő
vasárnap, március 18-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 március 16-án, pénteken, lesz a
kistemplomban, 10-től 11 óráig. A szentség
felvételére lehet jelentkeznia plébánia irodájában
irodai időben.
NAGYBÖJTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS: A
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására
tartós élelmiszert gyűjtünk a templomunkban március
11-től március 18-ig. 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 ételkészítményeket, olajos
halat, műanyag flakonban étolajat, szörpöt, rizst,
kristálycukrot 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.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Jövő
vasárnap, „harmadik-vasárnapi” gyűjtés lesz az új
plébánia és közösségi ház további kiadásainak a
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fedezésére. Az adományokat a szentmisék után a
kijáratoknál gyűjtjük. Hálásan köszönjük a további
nagylelkű támogatást. Isten fizesse meg!
GYŰJTÉS A SZENTFÖLD JAVÁRA: Március
25-én, Nagyböjt 5. vasárnapján országos gyűjtés lesz a
Szentföld javára. Az adományokat a szentmisék után a
templom kijáratainál gyűjtjük. Hálásan köszönjük!
KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA: A
következő előadás jövő vasárnap, március 18-án, este
7 órakor lesz a kistemplomban. A meghívott előadó
dr. Bolberitz Pál. Előadásának címe: „Nagyböjti
elmélkedés”. Mindenkit várnak a szervezők
IFJÚSÁGI HITTAN: Fiataloknak és fiatal
felnőtteknek indult ifjúsági hittan az új plébánián,
minden csütörtökön, esténként 19.30-tól. Téma: Az
Egyház tanítása, kiscsoportos beszélgetés, imádság,
ének. Korhatár: 17-től 30 éves korig. Jelentkezni lehet
István atyánál, az isti.iae@gmail.com címen.
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, az egyedülálló szülőket, gyermektelen
házaspárokat is, de a nagyszülőket is az unokáikkal. A
tábor időpontja: 2011. július 16-tól 21-ig. Tájékoztató
és jelentkezési lap az irodában és a nagytemplomban,
az ingyenes asztalon található.

HÚSVÉTI KÉPESLAPOK: 50.- forintos áron
kaphatók a sekrestyében.
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: május 25-től 28-ig
autóbuszos zarándoklatot szervezünk Csíksomlyóra.
Jelentkezni lehet a plébánia-irodájában. A részvételi
díj előreláthatólag 45.000.- Ft lesz.

JUBILEUMI ENGESZTELŐ MINDSZENTY
ZARÁNDOKLAT: 65 éve, hogy Mindszenty József
bíboros, hercegprímás meghirdette a „Boldogasszony
Évét”-t és a Városmajorból 100.000 férfi zarándokot
vezetett Máriaremetére. Az évfordulón alkalmából
jubileumi
engesztelő
gyalogos
zarándoklatot
szervezünk 2012. szeptember 15-én Máriaremetére.
Mivel a zarándoklat lebonyolítása nagyobb költséget
igényel, ezért bizalommal kérjük a támogatásokat. A
zarándoklat költségeire nyitott elkülönített számla
száma: OTP 11712004-20342915. A befizetés történhet átutalással, illetve az ingyenes asztalon található
csekkekkel. Segítségüket előre is hálásan köszönjük!
ÖNKÉNTES
BETEGLÁTÓGATÓK:
A
Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes
beteglátogatók jelentkezését várja. Az önkéntesek a
szolgálatuk megkezdése előtt felkészítő képzésben
vesznek részt. Ennek helyszíne az Országos
Onkológiai Intézet. A képzésre jelentkezni a
Budapesti Katolikus Kórházlelkészségen lehet,
hétköznap 8-tól 16 óráig a 224-8640-es telefonon.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebb ápr.4-én.

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Szövényi László (III. 18.)

TÁMOGATÁS KÉRÉSE: A Betegápoló Irgalmas
rend és budai intézménye, a Budai Irgalmas rendi Kórház
ismételten a katolikus Hívekhez fordul segítségért. Tenni
szeretnének minden nap egy újabb lépést a magyar
egészségügyért a betegek érdekében. Ehhez kérnek
támogatást. Az adományokat a Budai Irgalmas rendi
Kórház 10300002-20109857-70073285 számú számlájára
várják. Szórólap csekkel az ingyenes asztalon található.

Hétfő: 2Sám 7,4-5a.12-14a; Róm 4,13.16-18.22; Mt
1,16.18-21.24a v. Lk 2,41-51a
Kedd: Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-16
Szerda: Iz 49,8-15; Jn 5,17-30
Csütörtök: Kiv 32,7-14; Jn 5,31-47
Péntek: Bölcs 2,1a.12-22; Jn 7,1-2.10.25-30
Szombat: Jer 11,18-20; Jn 7,40-53
Vasárnap: Jer 31,31-34; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33

ÚJ EMBER MAGAZIN. március-áprilisi száma.
kapható a sekrestyében 450.- forintos áron.
2012-es FALINAPTÁR, 300.- forintért kapható a
sekrestyében.

1 % FELAJÁNLÁSA: Bizalommal kérjük a
kedves Híveket, hogy személyi jövedelemadójuk egyik 1
%-át a Magyar Katolikus Egyház-nak ajánlják fel.
Ennek technikai száma: 0011. A személyi jövedelemadó
másik 1 %-át különböző szervezeteknek, alapítványoknak
lehet felajánlani a törvényben előírtak szerint. Plébániánk
vonzáskörében
működő
alapítványok
adószámai:

Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:
Célja:a
templom
megóvása
18040252-1-43
Városmajori
Márton
Áron
Alapítvány
Célja:Közösségi élet támogatása 19675871-1-43
Városmajori Katolikus Egyesület:
Célja: Közösségépítés, karitász 19666433-1-43
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány
Célja: munkásifjúság támogatása 18236875-1-43
Budai Katolikus Iskola Alapítvány
Célja: Pannonia Sacra támogatása 19668167-1-43
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány
Célja: a cserkészeink támogatása
18253643-1-43
A HÉTEN LESZ
Március 19-én, hétfőn: Szent József, a Boldogságos
Szűz Mária jegyese
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Ledó Gergely - dr.Takács Zsuzsanna (III.16.)
Bujdosó Attila - Simon Ágnes (III.24.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Novák Henriket (III.16.)
Csonka Ilona Mariellát
(III.22.)
dr.Antal Jánost (III.23.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Március 13-án, kedden este 6 órakor
Március 21-én, szerdán este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Kiv 20,1-17; 1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25
Hétfő: 2Kir 5,1-15a; Lk 4,24-30
Kedd: Dán 3,25.34-43; Mt 18,21-35
Szerda: MTörv 4,1.5-9; 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: 2Krón 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jn
3,14-21

A HETI HÍRLEVÉL legközelebbi
száma március 25-én jelenik meg.

