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X. évfolyam 1. szám 

 Az új esztendő kezdetén minden kedves 

Városmajori Hívőnek és a vendégeknek is 

áldott, békés, boldog új évet kívánok a magam 

és paptársaim nevében is.   Zoltán atya 

 VÍZKERESZT ÜNNEPE: Ma, január 6-án, 

vasárnap van Vízkereszt ünnepe. A 11 órai 

szentmise elején ünnepélyes vízszentelés. A kórus 

alatt elhelyezett megszentelt vízből bárki vihet haza 

az otthonába. Ma, a hónap első vasárnapján, 

délután 5-órától közös szentségimádási órát 

tartunk. A kisgyermekek miséje szokásos időben, 

9 órakor kezdődik a Kistemplomban.  

 HÁZSZENTLÉS VÍZKERESZTKOR Régi, 

szép szokás a Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó 

lakásszentelés. A napkeleti bölcsek látogatásának 

emlékére a helyi plébános vagy a káplán atya 

meglátogatja a családot, akik ezt kifejezetten kérik, 

és közös ima keretében a család testi-lelki egész-

ségéért imádkoznak együtt. Kérésre végigjárják a 

lakást, és az egyes helyiségeket meghintik szentelt-

vízzel, miközben közösen énekelnek ismert kedves 

karácsonyi éneket. A lakás megáldásának semmi-

féle babonás vonzata nincsen. A közös ima azért 

száll az ég felé, hogy szeretetlenség, baj, betegség 

ne legyen a családban, de azért is, hogy ha ezek 

mégis előfordulnának, akkor az Úr adjon erőt a 

bajok türelmes viselésére, a családi béke helyreállí-

tására. Szép szokás a bejárati ajtó szemöldökfájára 

felírni emlékeztetőül a lakásszentelés tényét. Ez 

hagyományosan az következő formában történik: 

20+G+M+B+13. A felírás elején és végén az aktu-

ális évszám két részre osztva. Közöttük az áldásra 

emlékeztető kis keresztekkel elválasztva a három 

napkeleti bölcs hagyományos neveinek kezdőbetűi: 

Gáspár, Menyhét, Boldizsár. A felírt jel komolyabb 

magyarázata szerint a 3 betű egy latin mondás 

szavainak kezdőbetűi: „Christus Mansionem Bene-

dicat”, magyarul: „Krisztus áldja meg ezt a 

hajlékot!” A lakásszentelést lehet kérni az 

irodában, ahol az időpontot kell azzal az atyával 

egyeztetni, akit szívesen megkérne a család a 

szertartás elvégzésére és ennek keretében vendégül 

is látná. A lakásszentelés így kiváló alkalom arra is, 

hogy a családot meglátogatva jobban megismerjék 

egymást a hívek és a lelki atyák. Kérésre szívesen 

elmegyünk akár együtt is, akár egyedül.  

  PANNONIA SACRA MISE: Január 9-én, 

szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a 

Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 

részvétele miatt.  

 ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD: A krisz-

tushívők egységéért végzett ökumenikus imanyol-

cad ebben az évben január 20-án kezdődik és 

január 27-ig tart. Mindenkit buzdítunk, hogy a 

városmajori, pénteki imaalkalmon, január 25-én, 

minél többen vegyünk részt. A hét folyamán pedig 

legalább egy-két alkalommal látogassunk el a 

környező templomokba is a közös imára a kiírt 

rend szerint. Az imanyolcad hétköznapjain este ½ 7 

órakor kezdődnek a közös imák, amit minden 

alkalommal találkozásra és beszélgetésre alkalmas 

agapé követ. Az imahét részletes programját a jövő 

heti hírlevélben közöljük. 

 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 

társadalmi hittanórája január 21-én, hétfőn este 7 

órakor lesz a kistemplom irodájában.   

 SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓ SIKERÉ-

ÉRT: A családlátogatással induló misszió háttér 

imájaként „folyamatos szentségimádást” szeret-

nénk szervezni. Nagy szükség van az imákból 

fakadó kegyelmekre, hogy ez a misszió Isten 

hívását közvetíthesse az emberek felé és szívük 

megnyíljon Isten szeretetének befogadására. 

Célunk, hogy minden nap legyen legalább egy 

valaki, aki ½ óra szentségimádást ajánl fel erre a 

szándékra. Templomunkban minden nap van 



szentségimádás. Az ingyenes asztalra elhelyezett 

feliratkozó lapon lehet jelentkezni a 

szentségimádásra. Nem kötelező a feliratkozás, de 

megnyugtató, ha látjuk, hogy egy valaki biztosan 

jelen van. Kérjük a kedves Híveket, hogy minél 

többen vállalják a szentségimádást a 2012. 

Adventjétől induló misszió gyümölcsöző 

megvalósulására.  

 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejöve-

tel a torony földszintjén január 16-án lesz 10-től 

12-ig .Várjuk a nyugdíjas híveket. Együtt lenni jó! 

 BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI 

BÁLJA: 2013. február 9-én, szombaton lesz a 

MOM Kulturális Központban. (Bp. XII. Csörsz u. 

18.) Jegyek már kaphatók a plébánia-irodájában 

4.000.- Ft-os áron.  

 FIGYELMESSÉG! Ezt kérem a kedves 

Testvérektől, amikor bejönnek a templomba. A 

főbejárati ajtó külső szárnyai olyan módon lettek 

helyreállítva, hogy a kinyitott és elengedett 

ajtószárny önműködően becsapódik hatalmas 

zörejjel és az ajtó rongálásával. Ezért kérem kedves 

Testvéreket, hogy az ajtóra kitett kérésnek 

megfelelően, ne engedjék maguk után becsapódni 

az ajtót, hanem kézzel megfogva a kilincset, 

csendben tegyék be az ajtót. Hálásan köszönjük ezt 

a kis figyelmességet.       

 A HIT ÉVE: Krisztus: Az út    

 Forrás: az Éneklő Egyház című imakönyv Az 

isteni erényekről. Az isteni erények célja is, 

forrása is közvetlenül az Istennel való kapcsolat. 

(Természetfeletti erényeknek is hívjuk őket.) Isten 

adományai, melyek a mi együttműködésünkkel 

bontakoznak ki.   

1. A hit: a legfőbb Igazság szavának, Igéjének 

feltétlen elfogadása annak alapján, hogy Isten nem 

téved és nem téveszt meg.  

2. A remény: bizalomteljes ráhagyatkozás a 

legfőbb Jóra, aki minket üdvözíteni tud és akar; 

vakmerőség nélkül, de Isten irgalmában bízva 

életünknek az öröklét felé irányítottsága. 

3. A szeretet: akaratunk minél teljesebb egyesülése 

Istennel, aki maga a Szeretet; felebarátaink 

szeretete Istenre való tekintettel és Isten példája 

szerint. A szeretet gyümölcsei: a béke, öröm, 

megbocsátó és adakozó jóindulat.  

A hit majd életünk végén elmúlik, mert helyet ad a 

látásnak. A remény is elmúlik, mert a beteljesedés 

fölöslegesség teszi. De a Szeretet mindörökre 

megmarad, mert Isten színe látásában jut el a 

boldog tökéletességre.  

 Az evangéliumi parancsokról és tanácsokról. 
Krisztus Parancsai irányítanak bennünket, hogy a 

bűnt elkerüljük és a jót tegyük. Ő azt akarja, hogy 

keressük Isten országát és az ő igazságát, hogy 

kövessük őt a kereszthordozásban, hogy szelídek és 

alázatosak legyünk, ellenségeinket szeressük. 

Tanácsait pedig mindenki hivatása és életállapota 

szerint tartja meg. Az evangéliumi tanácsok: 

önkéntes szegénység, örökös tisztaság és tökéletes 

engedelmesség.         

 Az életállapotokról és hivatásokról. Isten a 

mindenkire vonatkozó parancsokon és tanácsokon 

kívül külön-külön is kinyilvánítja mindenkinek az 

ő akaratát az egyéni életkörülményekben, 

tehetségekben, adottságokban és feladatokban. Az 

emberek többségének a világi élet keretei közt 

jelöli ki a helyet, s azt kívánja, hogy 

foglalkozásának, képességinek megfelelően a 

cselekvő életmód gyümölcseit teremje igazságban 

és szeretetben – családja, munkahelye, embertársai 

körében. Eközben „tisztán őrizze meg magát e 

világtól” (Jak 1,27), s a tevékeny életmód közben 

ne feledkezzen meg arról, hogy „mindenekelőtt 

Isten országát keresse”, mert „mit használ az 

embernek, ha az egész világot megnyeri is, de 

lelkének kárát vallja” (Mt 16,26).   

 Másokat a papi hivatás kegyelmével tüntet ki, s 

azt kívánja, hogy e hivatást felismerjék, ápolják, 

életük végéig hűségesen megőrizzék. Ismét 

másoknak az evangéliumi tanácsok teljes 

megtartására ad szerzetesi hivatást. Midőn ezek 

egész életüket e tanácsok megtartására kötelezik el 

fogadalommal, erőt és példát adnak keresztény 

testvéreiknek, hogy a maguk körülményeihez 

mérten e tanácsok szellemében éljenek.  

 Egyeseknek megadja a szemlélődő életmód 

hivatását, hogy az isteni igazságokban elmélyedve 

és egész életüket imádságra áldozva az Egyház 

titkos lelki erőforrása legyenek. Bár ők is 

„cserépedényben” hordozzák e tökéletesebb 

ajándékokat, de így is hívó jelet adnak a világban 

élő testvéreiknek az imádságra, az isteni dolgok 

szemléletére, mely majd a mennyben mind-

nyájunknak közös része lesz.   

 E sokféle életúton mindenkinek meg kell látni és 

teljesíteni kell „állapotbeli kötelességeit”, 

melyekhez más és más módon mindenki megkapja 

Istentől az „állapotbeli kegyelmeket” is.  

     HÉTEN LESZ  

HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN   

Pusztai Ádám – Asztalos Tímea (I.12.)  A 

HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK   

Dege Lajosnét (I.9.)  

Dr. Kertész Pál Gábort (I.10.)  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

Január 10-én, csütörtökön, este 6 órakor  
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:   

Vasárnap: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3.a 5-6. Mt 2,1-12  

Hétfő.:  1 Jn 3,22-4,6: Mt 4,12-17.23-25 . 

Kedd: 1 Jn 4,7-10; Mk 6,34-44  

Szerda : 1 Jn 4,11-18;. Mk 6,45-52.  

Csütörtök: 1 Jn 4,19-5,4;. Lk 4,14-22a.  

Péntek : 1 Jn 5,5-13. Lk 5,12-16.  

Szombat.: 1Jn 5,14-21; Jn 3,22-30  

Vasárnap: Iz 42,1-4;ApCsel 10,34-38. Mt 3,13-17. 


