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X. évfolyam 2. szám 

 HÁZSZENTELÉS: 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 egészségéért 

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. 

 ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD: A krisz-

tushívők egységéért végzett ökumenikus imanyol-

cad ebben az évben jövő vasárnap, 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. 
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: 

Jövő vasárnap, január 20-án „harmadik-vasárnapi” 

gyűjtés lesz az új plébánia és közösségi ház javára 
a szentmisék után a kijáratoknál. Hálásan 

köszönjük a további nagylelkű támogatást. Isten 

fizesse meg!  
 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 

társadalmi hittanórája január 21-én, hétfőn este 7 

órakor lesz a kistemplom irodájában.   
 BESZÉLGETÉS SOROZAT: „Zsinati 

szemmel” című beszélgetés sorozat folytatódik 

január 17-én, csütörtökön, a torony földszintjén 19 
órakor. Téma: az ökumenizmussal foglalkozó 

zsinati határozat ismertetése és vitája. A sorozat 

következő előadása február 7-én lesz. Téma: a 
világi hívekről szóló határozat ismertetése.  

 SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓ 

SIKERÉ-ÉRT: A családlátogatással induló 
misszió háttér imájaként „folyamatos 

szentségimádást” szeretnénk 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 

összejövetel 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.  

 FENYŐFÁK LEBONTÁSA A NAGY-

TEMPLOMBAN: Erős és ügyes fiúk és férfiak 

segítségében bízva hirdetjük, hogy január 21-én, 

hétfőn reggel 9 órára várjuk azokat, akik szívesen 

részt vennének a nagytemplomi fenyőfák és a 
Betlehem lebontásában. Előre is köszönjük a 

segítséget! 

 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  
A bűnbántról. Krisztus ismerte az embert, s tudta, mi 

lakik benne. Ezért tanítását a bűnbánat 
meghirdetésével kezdte. A krisztusi tökéletességre 

törekvő embernek is tapasztalnia kell önmaga 

gyarlóságait. Isten irgalmában való vakmerő bizakodás 

nélkül rá kell bízni magát erre a megbocsátó irgalomra. 

A bűnöknek önmagunk és Isten előtt való feltárása, 

azok elkövetésének őszinte sajnálata olyan megtérést 

eredményez, mely együtt jár a bűnök bocsánatával: 
Isten megbocsátó szava a szentségi feloldozásban az 

embert újra megigazulttá teszi, helyreállítja az Istennel 

való tiszta szeretetkapcsolatot. A bűnbánat és bocsánat 

Isten irgalmának, kegyelmének köszönhető új kezdet. 

A krisztusi élet erőforrásairól. Isten az embert 

szabad akarattal ruházta fel, azt kívánva, hogy az 

ember önként lépjen ővele szeretetszövetségre. De 

nem hagyta magára az embert: irányítóul belé adta a 
lelkiismeretet; tanította és akaratát megismertette vele 

a próféták, majd legtökéletesebben saját Fia által. A 

Fiú megmutatta az Atyát, s most már a parancsokon túl 

ez az Istenismeret serkenti a hívőt az igazi életre.  

Minden cselekvés a természetből, az életből fakad. 

Mivel az emberi természet – különösen az áteredő bűn 

következtében megromlott voltában – nem lenne képes 

Isten akaratának teljesítésére, Isten egy új természetet, 

új életet helyezett belénk: az ő saját életét a 

megszentelő kegyelem által. A megszentelő kegyelem 

megöli bennünk a „régi embert”, s a Krisztussal 

egyesülő léleknek új, megigazult, istengyermeki életet 

ad. E kegyelmet a keresztség adja, a bűnbánat 
szentsége helyreállítja, a többi szentség pedig növeli 

bennünk. A megigazultság gyermeki bizalmat kelt az 

emberben Isten iránt, állandó szeretetet és békességet 

Istennel és emberrel, s gyümölcsöket terem a 

jótettekben. Az egyes cselekedetekhez is küld Isten 

természetfölötti támogatást, segítő kegyelmet, mely 

vagy megelőző, hogy sugallatszerűen a jóra indítson, 

vagy kísérő, hogy a végrehajtásban megerősítsen. 
Életünknek minden igazi jócselekedetében érezzük a 

kegyelem hatását, de az nem szünteti meg az emberi 

szabadságot, hanem együttműködésre hívja.  

A közösségről. Az ember természeténél fogva 

közösségi lény. A kisebb közösségek létjogosultságát 

mindig az adja, hogy tagjai egymást bizonyos értékek 

megszerzésére, megvalósítására és megőrzésére 
segítik. Igazi erőforrásunk azonban az a nagy 

közösség, melyre Krisztus üzenete közvetítését, lelki 

irányításunkat, az istendicséret folytatását bízta a 

földön: az Egyház. Az Egyház a kinyilatkoztatott 

tanítás átadásával és magyarázatával, az apostoli idők 

óta adott parancsok, tanítások által, hagyományaival és 

szokásaival is formál minket napról napra Krisztus 

hasonlóságára. 
A krisztusi élet céljáról. Ha a krisztusi utat követjük, 

akkor eljuthatunk a keresztény életszentségre, ahogy 

Mesterünk is mondta: „Legyetek tökéletesek, miként a 

ti mennyei Atyátok tökéletes” (Mt 5,48). Akkor 

várhatjuk, hogy jöjjön a hívás: „Jertek Atyám áldottai, 

és vegyétek az országot, mely nektek készíttetett a 

világ kezdetétől” (Mt 25,34).      

     HÉTEN LESZ  
Kedden: Remete Szt. Pál e.  

Csütörtökön: Szt. Antal apát e.  

Pénteken: Árpád-házi Szt. Margit Szűz 

ünnepe  

 

A HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK   

Megyeri Jenőt (I.16.)  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

Január 15-én, kedden, reggel 7 órakor  

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:   
Vasárnap: Iz 42,1-4.6-7; ApCsel 10,34-38; 

Mt 3,13-17  

Hétfő: Zsid 1,1-6; Mk 1,14-20  

Kedd: Zsid 2,5-12; Mk 1,21-28  

Szerda: Zsid 2,14-18; Mk 1,29-39  

Csütörtök: Zsid 3,7-14; Mk 1,40-45  

Péntek: 2Kor 10,17-11,2; Mt 25,1-13  

Szombat: Zsid 4,12-16; Mk 2,13-17  

Vasárnap: Iz 62,1-5; 1Kor 12,4-11. Jn 2,1-11 

 


