IX. évfolyam 3. szám

2012. január 22.
ÖKUMENIKUS IMAHÉT: A Krisztusban
hívők egységéért végzett ökumenikus imahét
január 15-én, vasárnap kezdődött és a mai
vasárnapig napig tart. A 2012-es év ökumenikus
imahetének alapigéje Szent Pál apostolnak az
korinthusiakhoz írt első leveléből vett részlet a 15.
fejezet 51. verse. A feltámadással kapcsolatban írja
Szent Pál:
„…mindnyájan el fogunk változni.”
Ez azt jelenti, arra emlékeztet bennünket, hogy
Jézus Krisztusnak a halál feletti győzelmében
osztozunk majd, amikor testünk romolhatatlan
formában fog feltámadni, hogy testben nyerjük el a
boldog örök életet..
Az imahét országos záró eseménye az
Apostoli Szentszék útmutatásának megfelelően a
zsidó-keresztény találkozó lesz, amely a BudapestTerézvárosi Avilai Szent Teréz Plébániatemplomban január 22-én, a mai vasárnapon 16.30-kor
kezdődik.
Kerületünkben ma a Hegyvidéki Református
templomban (Böszörményi út 28.) lesz az utolsó
imatalálkozó este ½ 7 órakor. A szentbeszédet
Matolcsy Kálmán rk. templom-igazgató atya fogja
mondani.
SZENTSÉGIMÁDÁS A HAZÁNKÉRT.
Február 4-én, szombaton az esti szentmise után
szentséimádási szent órát tartunk, amelyet
hazánkért, hazánk vezetőiért ajánlunk fel. Hívjuk
szeretettel mindazokat, akik hittel és reménnyel
akarják kérniaz Úr gonviselő kegyelmét és
Magyarok
Nagyasszonyának
párogását.
„HARMADIKVASÁRNAPI” GYŰJTÉS: A
múlt vasárnap gyűjtés volt az új plébánia és
közösségi ház javára. Hálásan köszönjük a
622.000.- Ft adományt!
ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT ÜNNEPE.
a hagyományokhoz híven Árpád-házi Szent Margit

Évközi 3. Vasárnap
ünnepén a margitszigeti szabadtéri oltárnál ma,
vasárnap, 11 órai kezdettel szentmisét mutat be dr.
Erdő Péter, bíboros úr. Az ünnepi alkalomra
szeretettel hívja Főpásztorunk a Paptestvéreket és a
Híveket.
JUBILEUMI ENGESZTELŐ MINDSZENTY
ZARÁNDOKLAT : 2012-ben lesz 65 éve, hogy
Mindszenty
József
bíboros,
hercegprímás
meghirdette a „Boldogasszony Évét”-t és a
Városmajorból 100.000 férfi zarándokot vezetett
Máriaremetére. Az évforduló kapcsán jubileumi
engesztelő gyalogos zarándoklatot szervezünk
2012. szeptember 15-én Máriaremetére. Mivel a
zarándoklat megszervezése és lebonyolítása
nagyobb költséget igényel, ezért várjuk a
támogatásokat. A zarándoklat költségeire nyitott
elkülönített számla száma: OTP 1171200420342915. A befizetés történhet átutalással, illetve
az ingyenes asztalon található csekkekkel.
Segítségüket előre is hálásan köszönjük!
TÁMOGATÁS KÉRÉSE: A Betegápoló
Irgalmas rend és budai intézménye, a Budai
Irgalmas rendi Kórház ismételten a katolikus
Hívekhez fordul segítségért gyógyító tevékenysége
fenntarthatósága érdekében. A kórház nem kapja
meg az egyenlő esélyeket, fejlesztési terveik mégis
vannak. Tenni szeretnének, minden nap egy újabb
lépést a magyar egészségügyért, a betegek
érdekében. Ehhez kérnek segítséget, támogatást.
Az adományokat a Budai Irgalmas rendi Kórház
10300002-20109857-70073285 számú számlájára
várják. A támogatás átutalható, ill. csekken
befizethető. Szórólap csekkel az ingyenes asztalon
található.
MÁRIA ÚT: A Mária Út, Közép-Európán
átívelő spirituális turistaút. A Mária Út több mint
turistaút, több mint zarándokút, több mint értékes
program, több mint értékek gyűjteménye, több mint
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az önismeret útja, több mint új szemlélet, több mint
jó társaság, több mint kultúra, több mint szakrális,
több mint turisztikai ajánlat, több mint spirituális
élmény, több mint Közép-Európa felfedezése, több
mint az ország kép gazdagítása – több mint 1400
km…A Mária Út Közhasznú Egyesület 5 alkalmas
képzést hirdet a Mária Út megismertetésére. A
képzés helye: Budapest, Szent István Bazilika.
Képzés időpontjai: január 30., február 13., március
12. és március 19., minden alkalommal 18 órától.
A képzés elvégzéséről tanúsítványt adunk,
szentmise és befogadó szertartás keretében. Mária
Utas jelzésfestő igazolványt kap, aki a gyakorlati
alkalmakon számot ad jelzésfestő ismereteiről. A
képzésre a
mariautapostolkepzes@gmail.com
címen lehet jelentkezni, vagy a 06-30-91-00-630
számon 17 óra után, január 28-ig.
BABA-MAMA
KLUB:
A
legközelebbi
összejövetele 2012. január-25-én, csütörtökön délelőtt 10től 12-ig lesz az új plébánia földszintjén. Szeretettel várjuk
a kismamákat és gyermekeiket.
MAJORI BÁL: 2012. január 28-án, szombaton
kerül megrendezésre a Városmajori Plébánia farsangi
bálja,
a
Móricz
Zsigmond
Gimnáziumban
(1025.Bp.Törökvész út 48-54.) Jegyek már kaphatók a
plébánia irodájában és a szervezőknél, Varga Péternél,
Halmi Erzsébetnél és Opor Károlynál. A belépő ára
2.500.- Ft, a helyszínen pedig 3.000.- Ft. A jegyvásárlással
kapcsolatban a majoribal@gmail.com e-mail címen lehet
érdeklődni.
BUDAI
EGYHÁZKÖZSÉGEK
FARSANGI
BÁLJA: 2012. február 18-án, szombaton lesz a MOM
Kulturális Központban. (Bp. XII. Csörsz u. 18.) Jegyek
már kaphatók a plébánia-irodájában 3.500.- Ft-os áron.

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2012. május 25-től
28-ig autóbuszos zarándoklatot szervez a
városmajori
Kolping
Család
Egyesület
Csíksomlyóra. Várjuk a jelentkezőket. Jelentkezni
lehet a plébánia-irodájában. A részvételi díj
előreláthatólag 45.000.- Ft lesz.
ÚJ EMBER MAGAZIN. Megjelent az Új
Ember Magazin január - februári száma. Kapható a
sekrestyében 450 forintos áron.
FENYŐFÁK LEBONTÁSA A NAGYTEMPLOMBAN: Erős és ügyes fiúk és férfiak
segítségében bízva hirdetjük, hogy január 23-án,
hétfőn reggel 9 órára várjuk azokat, akik szívesen
részt vennének a nagytemplomi fenyőfák és a
Betlehem lebontásában. Előre is köszönjük a
segítséget!
2012-es FALINAPTÁR, tele szép, színes
természeti fotókkal és minden hétre tartalmas lelki
olvasmánnyal, most 800 forint helyett 300 forintért
kapható a sekrestyében. A naptárt Jánossy Gábor
szerkesztette.
SZENTEK ÉLETE:
Január 24.
SZALÉZI SZENT FERENC
püspök és egyháztanító
Az Annecy melletti Sales kastélyában született 1567ben. Padovában polgári és egyházjogból, Párizsban teológiából

doktorált. Pappá szentelése után fáradhatatlanul dolgozott a
katolikus újjászületésért. Genf püspökeként a trentói zsinat
határozatainak megvalósítója. Írásaival is segítségére sietett
híveinek (Filótea). Kiterjedt levelezést folytatott, és felismerte
a nyomdászat jelentőségét. 1610-ben Chantal Szent
Franciskával megalapították a vizitációs nővérek rendjét.
Működésének alapelve – Radó Polikárp szerint – abban rejlett,
hogy a keresztény élet lényege az isteni szeretet. Lyonban halt
meg 1622. december 28-án, Annecyben temették el ezen a
napon.
Január 26.
SZENT TIMÓTEUS és SZENT TITUSZ
püspökök
Szent Pál apostol legkedvesebb munkatársai voltak.
Timóteus az efezusi egyház, Titusz pedig a krétai egyház feje.
Az újszövetségi iratok közül nekik írta az úgynevezett
lelkipásztori leveleket, amelyekben elsősorban nem teológiai
tanítások, hanem gyakorlati tanácsok találhatók. A levelek
hangja is nagyon közvetlen, eligazítja őket elöljárói
szolgálatukban, és tanácsokkal látja el őket a hívek oktatására
vonatkozóan is. A Béda-féle Martyrologium (735) Szent
Timóteus ünnepét január 24-re helyezte, és Rómában már a
XIII. században ezen a napon kezdték ünnepelni. Szent Titusz
ünnepe csak 1854-ben jelent meg a római naptárban február 6án. A II. vatikáni zsinatot követő naptárreform idején helyezték
át Timóteus mellé, január 26-ra.
Január 28.
AQUINÓI SZENT TAMÁS
áldozópap és egyháztanító
Roccasecca kastélyában, Monte Cassino közelében
született 1225 körül. Tizennyolc éves korában belépett a
domonkosok közé. Párizsban tanult teológiát, majd később ott
is tanított. Nagy Szent Albert tanítványai közé tartozott.
Számos itáliai városban tanított. A Szentírást és az egyházatyák
tanítását nagyon jól ismerte, Arisztotelész és Platon filozófiája
sokat foglalkoztatta. Hatalmas teológiai műveket hagyott az
utókorra, amelyek magyar nyelven is megjelentek (Summa).
1274. március 7-én halt meg a fossanovai ciszterci kolostorban,
1369-ben ezen a napon vitték át földi maradványait Toulouseba. A fossanovai kolostorban ma is eredeti állapotában tartották
meg azt a szobát, ahonnan az örök életbe távozott.

A HÉTEN LESZ:
Kedden: Szalézi Szt. Ferenc püspök és egyh. tan.e.
Szerdán: Szent Pál Apostol megtérése ünnepe
Csütörtökön: Szt. Timóteus,s Szt. Titusz püspökök e
Szombaton: Aquinói Szt.Tamás áldozópap és egyh.
tanító emléknapja.KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Mocsári Levente (I. 28.)
Mocsári Botond (I. 28.)
Csendes Levente(I. 29.)

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Kalocsai Józsefnét (I.27)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Jan. 24-én, kedden este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Jón 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,1420
Hétfő: 2Sám 5,1-7; Mk 3,22-30
Kedd: 2Sám 6,12b-15.17-19; Mk 3,31-35
Szerda:ApCsel 9,1-22; Mk 16,15-18
Csütörtök: 2Tim 1,1-8;Lk 10,1-9
Péntek: 2Sám 11,1-4a.5-10a.13-17; Mk 4,26-34
Szombat: 2Sám 12,1-7a.10-17; Mk 4,35-40
Vasárnap: MTörv 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk
1,21-28

