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 BALÁZS-ÁLDÁS: Ma, vasárnap Szent 

Balázs püspök emléknapján a szentmisék vé-

gén a kedves Hívek közös Balázs-áldásban 

részesülhetnek. Ezután lesz lehetőség az 

egyéni áldásra.  

 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS 
lesz február 4-én, hétfőn, este ½ 8-kor a 

plébánián. Szeretettel várjuk a testület tagjait.

 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi 

összejövetelük a torony földszintjén február 

6-án lesz 10-től 12 ig. Várjuk a nyugdíjas 

testvéreket. Együtt lenni jó!  

 PANNONIA SACRA MISE: Február 6-

án, szerdán az esti szentmise ½ 6-kor 

kezdődik a Pannonia Sacra Katolikus 

Általános Iskola részvétele miatt.   

 ELSŐCSÜTÖRTÖK: Február 7-én, 

elsőcsütörtökön 4 órától közös szentség-

imádási szentórát tartunk a papi hivatásokért, 

papokért. 5 órától Szeretetláng imaóra.  

 BESZÉLGETÉS SOROZAT: „Zsinati 

szem-mel” című beszélgetés sorozat folyta-

tódik. A sorozat következő előadása február 

7-én lesz a torony földszintjén 19 órakor. 

Téma: a világi hívekről szóló határozat.  

 EMLÉKEZÉS: Eisenbarth Krisztiná-

ra, egyházközségünk önkéntes munkatársára 

emlékezünk halálának első évfordulóján, 

február 9-én, a szombat esti 6 órai 

szentmisén.   

 SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓSIKERÉ-

ÉRT: A családlátogatással induló misszió 

háttér imájaként „folyamatos szentségimá-

dást” 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 megvalósulására.  

 BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FAR-

SANGI BÁLJA: 2013. február 9-én, szom-

baton lesz a MOM Kulturális Központban. 

(Bp. XII. Csörsz u. 18.) Jegyek kaphatók a 

plébánia-irodájában 4.000.- Ft-os áron. 

 KÖNYVTÁRUNK MEGÚJULT: Hívjuk 

a kedves Híveket, hogy nézzenek be megújult 

könyvtárunkba! Új polcokat szereltek fel és 

új könyvekkel bővült a kínálatunk. Mostantól 

vallási témájú DVD-k is kölcsönözhetők. 

Nyitva tartás: csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig, 

vasárnap 10-től 11 óráig.     

 AJÁNDÉK: Elajándékoznánk egy széles, 

díszkeretbe foglalt gobelint (ráma nélküli mé-

rete: 90x53 cm). Vallási témájú: Mária a kis 

Jézussal, aki madarakat etet egy ház lépcső-

énél. A kép megtekinthető a torony földszint-

jén könyvtári időben, vagy időpont egyeztetés 

után máskor is (könyvtáros tel: 355-9109).  



 ZÖLDSÉG-ÉS GYÜMÖLCSVÁSÁR: A 

Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület termelői 

árusítanak a piaci árnál alacsonyabb áron 

kivételesen február 5-én, kedden is 10 órától 

a templom mellett. A kínálat: 5 és 10 kg-os 

kiszerelésben krumpli, 5 és 10 kg-os kisze-

relésben, valamint kimérve vöröshagyma, 20 

kg-os rekeszben, és kimérve idared alma.  

 ÖNKÉNTES TAKARÍTÓ: A Szent János 

Kórház kápolnájába keresünk takarítót, aki 

vagy akik társadalmi munkában, fizetés 

nélkül, tudnák vállalni a kápolna takarítását. 

Heti egy alkalommal porszívózás, por 

törölgetés, szükség esetén felmosás és a 

növények gondozása. Jelentkezni lehet a 

plébánia irodájában Zoltán atyánál.   

     A HIT ÉVE  

  Pápai dokumentumok a hitről és az  

   evangelizációról (részletek)  

Részletek XVI. Benedek pápa Porta fidei 

(A hit kapuja) című apostoli leveléből. A 

pápa ezzel hirdette meg a Hit évét.  
 10. Szeretnék felvázolni egy utat, amely 

segít mélyebben megérteni nemcsak a hit 

tartalmát, hanem ezzel együtt azt az aktust is, 

ami által elhatározzuk, hogy teljesen, egész 

szabadságunkkal rábízzuk magunkat Istenre. 

Mély egység van ugyanis a hit aktusa és 

annak tartalma között, amelyhez beleegye-

zésünket adjuk. Szent Pál bepillantást enged 

ebbe a valóságba, amikor ezt írja: „A szívbéli 

hit megigazulásra, a szájjal való megvallás 

pedig üdvösségre szolgál” (Róm 10,10). A 

szív azt jelenti, hogy a hitre való eljutás első 

aktusa Isten ajándéka és a kegyelem műve, 

amely kifejti hatását, és átformálja a szemé-

lyiség legmélyét. A szájjal való megvallás a 

maga módján azt jelenti, hogy a hit magában 

foglalja a tanúságtételt és a nyilvános meg-

vallást is. Egy keresztény sohasem gondol-

hatja azt, hogy a hit magánügy. A hit egy 

döntéshozatal arról, hogy az Úrral tartok, 

hogy vele élhessek. Ez a „vele tartani” vezet 

el a hit indokainak megértéséhez. A hit 

pontosan azért, mert szabad döntés, megkí-

vánja az érte hozott társadalmi felelősség-

vállalást is. Másrészt nem szabad elfeledkez-

nünk arról, hogy a mi kultúránkban, bár so-

kan nem ismerik föl magukban a hit aján-

dékát, mégis becsülettel keresik saját létük és 

a világ végső értelmét és igazságát. Ez a kere-

sés hiteles „bevezető” lehet a hitbe, mert az 
embereket az Isten titkához vezető úton mozgatja.

 13 Ennek az évnek a során döntő fontos-

ságú lesz, hogy felidézzük hitünk történelmét, 

amely feltárja az életszentség és a bűn közötti 

szakadék kifürkészhetetlen mélységeit. Míg 

az előbbi kiemeli azokat az erőfeszítéseket, 

amelyek által férfiak és nők életük tanúság-

tételével hozzájárultak a közösség növekedé-

séhez és fejlődéséhez, az utóbbinak folyama-

tos és őszinte megtérésre kell készítenie min-

denkit, hogy megtapasztalhassuk a Mennyei 

Atya mindenki felé közelítő irgalmát.  

 14. A Hit éve jó alkalom lesz a karitatív 

szeretetről való tanúságtétel megerősítésére 

is.A hit szeretet nélkül nem hoz gyümölcsöt, 

míg a szeretet hit nélkül csupán a kétely csap-

dájában vergődő érzelem marad. A hitnek és 

a szeretetnek kölcsönösen szüksége van egy-

másra, úgy, hogy egymás számára nyitnak 

utat. Igazán sok keresztény a magányosok-

nak, a peremre szorultaknak, a kirekesztet-

teknek szenteli életét, hiszen feléjük kell 

megtenni az első lépést, őket a legfontosabb 

támogatni, mert maga Krisztus arca ragyog 

fel bennük. A hit segítségével felismerhetjük 

a föltámadott Úr arcát azokban, akik 

szeretetünket kérik.       

    HÉTEN LESZ   

Kedden: Szt. Ágota szűz és vértanú e.    

Szerdán: Miki Szt. Pál és társai vértanúk e .  

Pénteken: Emiliáni Szent Jeromos e.  

A HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK   

Szabó Jánosnét(II.6.)  

SZENTMISÉT MONDUNK:  

Február 7-én, este 6 órakor a Papi 

hivatásokért  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

Február 5-én, kedden reggel 8  órakor  

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:   

+Vasárnap: Jer 1,4-5.17-19; 1Kor 12,31-13,13. 

Lk 4,21-30.  

Hétfő: Zsid 11,32-40; Mk 5,1-20  

Kedd: Zsid 12,1-4; Mk 5,21-43  

Szerda: Zsid 12,4-7.11-15; Mk 6,1-6  

Csütörtök: Zsid 12,18-19.21-24; Mk 6,7-13  

Péntek: Zsid 13,1-8; Mk 6,14-29  

Szombat: Zsid 13,15-17.20-21; Mk 6,30-34  

Vasárnap: Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11. Lk 5,1-

11. 


