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TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE:
Február 22-én hamvazószerdán megkezdődik a
nagyböjt. A hamvazás bűnbánati szertartásában
csak hamvazószerdán részesülhetnek a kedves Hívek.
Hamvazószerdán a szentmisék rendje a következő:
Reggel: 7, 8, este: 6 és ½ 8 .
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
február 25-én, szombaton 9-től 15 óráig a Pannonia
Sacra Iskola aulájában (Csaba u.16.). Délben közös
étkezés.
Nagyböjti lelki nap lesz alsó és felső tagozatos
diákok részére február 25-én, szombaton 9 órától 15
óráig a plébánián (Ignotus u.9.).
Hamvazószerdán, február 22-én, szigorú böjt
van, azaz: hústilalom 14 éves kortól mindenki
részére, és a betöltött 18 éves kortól a megkezdett
60 éves korig csak háromszori étkezés megengedett
egyszeri jóllakással. Nagyböjtben minden pénteki
napon hústilalom van 14 éves kortól kezdve egészen
életünk végéig. Csak a betegek vannak ez alól
felmentve és azok, akik a munkahelyükön étkeznek,
vagy azok az idős testvérek, akik hozatják az
ebédjüket.
BIBLIAÓRA:
A
héten,
február
22-én,
Hamvazószerdán a Bibliaóra elmarad.
KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA: A
következő előadás ma, este 7 órakor lesz a
kistemplomban. A meghívott előadó dr. Hende Csaba
honvédelmi miniszter. Előadásának címe: „A Magyar
Honvédség újjáépítése”. Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők.
TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya
következő társadalmi hittanórája február 20-án, hétfőn este

Évközi 7. Vasárnap
7 órakor lesz a kistemplom irodájában.

GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK
JAVÁRA: Jövő vasárnap, február 26-án országos
gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. Az
adományokat a szentmisék alatt gyűjtjük. Előre is
hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat.
MÉZ és SZÖRPÁRUSÍTÁS: Jövő vasárnap,február
26-án a kisgyermekek miséje után a kistemplomban 10
órától mézet és szörpárusítás lesz..

ÖSVÉNY: Folytatjuk könyvismertetésünket,
zenehallgatással egybekötve, dr. Szilágyi András: Liszt
Ferenc személyisége című könyvéről jövő vasárnap,
február 26-án 16 órától a könyvtárban, a torony
földszintjén. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
ÚJ IMACSOPORT: alakul plébániánkon. Az Isteni
Irgalmasság és a Szűz Mária Szeretetláng lelkiségi
mozgalmak szellemében lesznek ima-alkalmak minden
csütörtökön 17-től 18 óráig a nagytemplomban, az esti
szentmise előtt. Az első időpont március 1, csütörtök,
délután 5 óra. Szeretettel várjuk a kedves Híveket, hogy az
Úr Jézus szándéka, és békéje valósulhasson meg édes
hazánkban és az egész világon.

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.
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:

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
1122 Budapest Csaba u. 5.  Honlap: www.varosmajoriplebania.hu
Elérhetőségek: 212-4656  06-20-8280-555  email: vmajorplebania@freemail.hu
Irodai ügyelet: hétfőtől péntekig: de. 10.00-12.00, du. 16.00-17.00  Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00
és péntek du. 15.00-17.00 Sürgősségi betegellátás: 213-9620
Miserend: hétköznap: 7.00, 8.00, 18.00 vasárnap: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, 19.30
(Diákmise: 9.00 Nagytemplom, Kisgyermekek miséje: 9.00 Kistemplom, Ifjúsági mise: 19.30)
Szentségimádás: minden vasárnap 17.00-18.00 és minden pénteken 18.30-19.30
hétfőtől szombatig reggelente 7.30-8.00
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15  Rózsafüzér minden szombaton 17.15

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. A beteglátogatók végigjárják a kórház
kórtermeit, illetve az idősotthonokat, beszélgetnek a
betegekkel, idősekkel, és felajánlják számukra a
lelkipásztori szolgálat lehetőségét. A beteglátogatásra
jelentkező önkéntesek a szolgálatuk megkezdése előtt
felkészítő képzésben vesznek részt, melynek helyszíne az
Országos Onkológiai Intézet. Itt évente két alkalommal
tartanak képzéseket. A soron következő képzés 2012.
február 11-én kezdődik. A képzésre jelentkezni a
Budapesti
Katolikus
Kórházlelkészségen
lehet,
hétköznap munkaidőben, 8-tól 16 óráig a 224-8640-es
telefonszámon,
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a
torony földszintjén. Legközelebb 2012. március 7-én.
MISESZÁNDÉK: Úgy tűnik, mintha egy régi, szép
keresztény gyakorlat, a „mise-mondatás” gyakorlata
kezdene feledésbe merülni. Legalább is így látszik. Mintha
ezt mutatná az a tény, hogy egyre kevesebben vannak, akik
szentmisét mondatnak élő vagy elhunyt szeretteikért.
Néhány évvel ezelőtt két-három hónapra előre is nehéz
volt szabad, még le nem kötött szentmisét találni. Ma
pedig igen gyakran előfordul az, hogy a mai napon is több
olyan szentmise van, amelyre senki sem kérte, hogy
meghatározott személyért, vagy valamilyen meghatározott
célra, szándékra ajánlja fel a szentmisét a miséző atya. A
szentmise Jézus Krisztus keresztáldozatának megújítása.
Amint Krisztus Urunk is az egész bűnös emberiség
megváltásáért ajánlotta fel szenvedéseit és halálát, úgy a
szentmisét is a hívek kérésére valamilyen adott személyért,
vagy adott szándékra ajánlhatja fel a miséző pap.
„Miseszándék”-nak, nevezik ezt a kérést. A szentmisét fel
lehet ajánlani élő, vagy elhunyt személyért, vagy
valamilyen kérés meghallgatásáért, beteg gyógyulásáért
például, vagy hálaadásként. Ha valaki misét mondat egy
adott szándékra, akkor némi pénzt is be kell fizetni a
templom pénztárába. Igaz ugyan, hogy a szentmise értéke
végtelen, és azt pénzben nem is lehet kifejezni, de a
pénzadomány szokásának mégis van alapja. A szentmise
kérése alkalom arra, hogy a szentmisét mondató hívő
adományával támogassa a miséző papot, vagy a
templomot. A jelenlegi gyakorlat szerint az egyházmegye
főpásztora határozza meg azt a pénzösszeget, amit egy
szentmise mondatásakor be kell a hívőnek fizetnie.
Jelenleg a csendes, azaz orgonakíséret és ének nélkül
bemutatott szentmise kérésekor 1200.-, orgonás, énekes
mise befizetésekor 2700 forintot kell a templom
pénztárába befizetni. Ezzel az összeggel nem a szentmise
értékét fizeti meg az ember, hanem a misemondatás
alkalmát ragadja meg, hogy az adományával a templomot,
a kántor munkáját, a sekrestyés fáradozását honorálja. Ezt
a pénzösszeget „mise-stipendium”-nak nevezik. Szentmisét a plébánia irodájában lehet kérni. Az egymásért való
imának, vagy a másik megajándékozásának egyik legszebb
módja ez:”szentmisét mondatok érte”, „szentmisét fizetek
be érte”. Gyakoroljuk a jövőben is a segítő szeretetnek ezt
a méltó és gyümölcsöző formáját.
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 1030000220109857-70073285 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. 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.
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.
SZENTEK ÉLETE:
(Az ADOREMUS februári száma alapján)
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:
Szerdán: HAMVAZÓSZERDA
Pénteken: Szent Mátyás Apostol ünnep
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Tombácz Erzsébetet (II.24.)

Egyházközségünk kiemelkedő tagjáért, sokoldalú munkatársáért,
+Eisenbarth Krisztináért
az engesztelő gyászmisét február 20-án, hétfőn
16:30-kor mutatjuk be a Városmajori nagytemplomban.
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Február 21-én, kedden este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Iz 43,18-19.21-22.25; 2Kor 1,18-22; Mk 2,112
Hétfő: Jak 3,13-18; Mk 9,14-29
Kedd: Jak 4,1-10; Mk 9,30-37
Szerda:Joel 2,12-18-2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
Csütörtök: MTörv 30,15-20;Lk 9,22-25
Péntek: ApCsel 1,15-17.20-26; Jn 15,9-17
Szombat: Iz 58,9b-14; Lk 5,27-32
Vasárnap: Ter 9,8-15; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15

