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2012. február 26.
TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE:
Február 22-én hamvazószerdán megkezdődött 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 hamvazás bűnbánati
szertartásában is részesültünk hamvazószerdán. Ez
a szentelmény 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 imádkozzuk. Szeretettel
várjuk a kedves Híveket.
Nagyböjt péntekjein hústilalom van. Eszerint
nagyböjt pénteki napjain 14 éves kortól kezdve nem
eszünk húst, és 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.
FŐPÁSZTORI LÁTOGATÁS A PLÉBÁNIÁN
Főpásztorunkat, dr. Erdő Péter bíboros urat várjuk
hivatalos látogatásra a hét folyamán: pénteken és
szombaton. A Bíboros Úr azon kívül, hogy megtekinti
és ellenőrzi a plébánia működésének szabályosságát,
találkozik is a plébániai munkatársakkal, a képviselőtestületi tagokkal , a bérmálkozókkal és a Hívekkel.
Megtekinti a templomot, az irodát, sekrestyét,
könyvtárat és az új plébániát is, amelyet meg is áld
majd. Meglátogatja a plébániánkhoz tatozó Pannonia
Sacra Katolikus Általános Iskolát, ahol a
pedagógusokkal elbeszélget a gondjaikról és
örömeikről, az éppen most folyó nagyszabású
átalakító, bővítő építési munkákról, és a tanulókkal is
találkozik majd. Meglátogatja a plébánia területén lakó
szerzetesnővérek házait: a Keresztes nővéreket a

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
Városmajor utcában, a Jézus Szíve Társaság testvéreit
a Bíró utcában, és a Szociális Missziótársulat
kápolnáját és a hozzá tartozó kollégiumot a Tusnádi
utcában. Elkísérjük Bíboros urat a Szent János
Kórházba is, ahol megtekinti a kápolnát, ahol minden
vasárnap mi végezzük a szentmise bemutatását. Ezt
követően plébániánk kedves betegét látogatja meg a
Bíboros úr, hogy vele beszélgessen és megáldoztassa
őt. Külön találkozik majd a bérmálkozókkal is szombat
délután folyamán. Délután ¼ 6 órai kezdettel a
Hívekkel együtt imádkozza a nagytemplomban a
rózsafüzért. Ezt követően kerül sor az esti 6 órai
szentmisére, amelynek keretében 23 felnőttet és fiatalt
fog megbérmálni. Ezután az új plébánia épületében
ünnepi vacsorára híjuk meg Bíboros urat, ahol a
kerületünk vezetőjével, Pokorni Zoltánnal és az
építkezés munkáját végző cég vezetőivel, valamint az
épületet tervező mérnökökkel fog találkozni. Itt lesz
alkalom arra, hogy a hívek nevében is megköszönjem
Bíboros úrnak a látogatást, az építkezéshez adott
nagylelkű támogatását, amely nélkül nem valósulhatott
volna meg az épület megvásárlása és újjáépítése.
BÉRMÁLÁS: lesz templomunkban március 3án, jövő szombaton, az esti 6 órai szentmise keretében.
A bérmálást a Főpásztori Vizitáción nálunk tartózkodó
dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek Főpásztorunk
fogja végezni. A kedves Hívek imáiba ajánljuk
bérmálkozó testvéreinket.
„HARMADIKVASÁRNAPI” GYŰJTÉS: A
múlt vasárnap gyűjtés volt az új plébánia és közösségi
ház javára. Hálásan köszönjük a 400 ezer.- Ft
adományt!
GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK
JAVÁRA: Ma, vasárnap, országos gyűjtést tartunk a
katolikus iskolák javára. Az adományokat a
szentmisék után gyűjtjük. Hálásan köszönjük a
nagylelkű adományokat.
MÉZ és SZÖRPÁRUSÍTÁS: Ma, vasárnap, a
kisgyermekek miséje után a kistemplomban 10 órától
méz és szörpárusítás lesz.
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hétfőtől szombatig reggelente 7.30-8.00
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ÖSVÉNY: Folytatjuk könyvismertetésünket,
zenehallgatással egybekötve, dr. Szilágyi András: Liszt
Ferenc személyisége című könyvéről ma, vasárnap, 16
órától a könyvtárban, a torony földszintjén. Szeretettel
várjuk az érdeklődőket!
BIBLIAÓRA: Reméljük, hogy a héten, február
29-én, szerdán a bibliaórát már meg tudja tartani
dr.Bolberitz Pál professzor úr. Érdemes lesz telefonon
érdeklődni előtte.
ELSŐCSÜTÖRTÖK: Március 1-én, elsőcsütörtökön 4 órától közös szentségimádási órát tartunk a
papi hivatásokért, papok hűségéért. Utána 5 órától
Szeretetláng imaóra lesz.
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.
ELSŐPÉNTEK: Március 2-án, pénteken, az esti 6
órai szentmisét és szentbeszédet Blanckenstein Miklós
pápai prelátus, püspöki helynök, az esztergomi
szeminárium rektora mondja. Témája: A tanúságtétel
hivatásokat ébreszt. A szentmise után beszélgetésre is
lesz lehetőség az új plébánia földszinti termében. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
ELSŐPÉNTEKI GYÓNTATÁS: A héten, március
2-án, elsőpénteken csak a mise alatt lesz gyóntatás.
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz március
5-én, hétfőn, este ½ 8-kor az új plébánián. Hívjuk a testület
tagjait.
IFJÚSÁGI HITTAN: Fiataloknak és fiatal
felnőtteknek indult ifjúsági hittan az új plébánia tetőtéri
nagytermében. Időpont: csütörtök esténként 19.30-tól.
Téma: Az Egyház tanítása, kiscsoportos beszélgetés,
imádság, ének. Korhatár: 17-től 30 éves korig. Jelentkezni
lehet e-mail-ben 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.
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 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 már kezdődött. Az újabb képzésre
jelentkezni a Budapesti Katolikus Kórházlelkészségen
lehet, hétköznap munkaidőben, 8-tól 16 óráig a 2248640-es telefonszámon,
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a
torony földszintjén. Legközelebb 2012. március 7-én.
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.
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: 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:
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Varga Mihály (III. 4.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Wilim Lászlót (II.27.)
Rusorán Pétert (II.28.)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Március 1-én, este 6 órakor a papi hivatásokért
Március 2-án, este 6 órakor a Magyar Családokért
Március 3-án, este 6-kor :Szűz Mária Szepl. Szíve
tiszteletére
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Ter 9,8-15; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15
Hétfő: Lev 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
Kedd: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
Szerda:Jón 3,1-10; Lk 11,29-31
Csütörtök: Eszt. 4,17;Mt 7,7-12
Péntek: Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
Szombat: MTörv 26,16-19; Mt 5,43-48
Vasárnap: Ter 22,1-2a.10-13.15-18; Róm 8,31b-34;
Mk 9,1-9

