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A Hit Éve

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE:
Február 13-án hamvazószerdán megkezdődött a
nagyböjt.
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 .
Nagyböjtben
minden
pénteki
napon
hústilalom van 14 éves kortól kezdve egészen
életünk végéig. Csak a betegek vannak az előírt
böjtök alól felmen-tve és azok, akik a
munkahelyükön étkeznek, vagy azok az idős
testvérek, akik hozatják ebédjüket.
Nagyböjti lelki nap lesz felnőtt hívek részére
március 9-én, szombaton 9-től 14 óráig a Pannonia
Sacra Iskola aulájában (Csaba u.16.). A lelki napot
vezeti Vargha Zsolt atya.
Nagyböjti lelki nap lesz alsó és felső
tagozatos diákok részére ugyancsak március 9-én,
szombaton 9 órától 14 óráig a plébánián (Ignotus
u.9.). A lelki nap vezetői a hitoktatók és szerzetes
nővérek.
A szentkenet szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása lesz nagyböjt 4. vasárnapján, március 10én a 11 órai szentmise keretében. Lelki felkészülés a lelki napon való részvétellel történik.
Jelentkezés a plébánia irodájában.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Az
elmúlt vasárnap 530 ezer Ft gyűlt össze a
főegyházmegyei kölcsön törlesztésére a kedves Hívek
adományaiból. Hálásan köszönjük a támogatást. Isten
fizesse meg!
SZENTSÉGIMÁDÁS A SZENTATYÁÉRT
Február 28-án, csütörtökön, este 8 órakor
véget ér XVI.Benedek pápa pápai szolgálata, mivel
előrehaladott kora és meggyengült testi ereje miatt

Nagyböjt 2. vasárnapja
nem tudja tovább vállalni a nagy megterheléssel járó
legfőbb pásztori szolgálatot, és ezért lemondott a
szolgálat további vállalásáról. Megértéssel fogadjuk a
döntését, és hálával és szeretettel köszönjük meg a
gondviselő jó Istennek a 8 év folyamán kapott példáját,
bölcs vezetését, és további életét az Úr jóságába
ajánljuk. Mindezt közös ima keretében is szeretnénk
kifejezni. Ezért 28-án, csütörtökön, este 8 órakor,
amikor megszűnik XVI.Benedek pápa pápai szolgálata
és beáll az úgynevezett „sede vacante” állapot, (latin
kifejezés, jelentése: „a szék megüresedvén”) az esti 6
órai szentmise után csendes szentségimádás kezdődik
a kitett Oltáriszentség jelenlétében, 8 órakor pedig
hálaadó szentmisét mondunk a távozó Szentatyáért,
és kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét a
pápaválasztó bíborosok részére. Egyben imádkozunk a
leendő pápáért is, hogy az Úr kegyelméből és
segítségével folytassa majd Szent Péter utódaként a
szolgálatot. A szentmisét közös szentségimádás követi
majd 10 óráig.
ELSŐPÉNTEK: Március 1-én, pénteken, az esti
6 órai szentmisét és szentbeszédet Vértesaljai László
SJ mondja. Témája: Az ellenségszeretet nem
érzelmi vonzódást jelent. A lelki életben aki megáll,
az visszafelé halad. A szentmise után beszélgetésre is
lesz lehetőség a plébánia földszinti előadótermében.
Minden érdeklődőt várunk.
KÉPVISELŐTESTÜLETI
GYŰLÉS
lesz
március 4-én, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánián.
Szeretettel várjuk a testület tagjait.
GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK
JAVÁRA: Ma, vasárnap, országos gyűjtést tartunk

a katolikus iskolák javára. Az adományokat a
szentmisék után a kijáratoknál gyűjtjük. Előre is
hálásan köszönjük az adományokat.
SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓ SIKERÉÉRT: A családlátogatással induló misszió
háttér imájaként „folyamatos szentségimádást”
szeretnénk szervezni. Nagy szükség van az imákból
fakadó kegyelmekre, hogy ez a misszió Isten
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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.
KÖNYVAJÁNLÓ: Szent Benedek Regulájában
az áll, hogy nagyböjt idején minden szerzetes
kapjon egy könyvet, amit el is olvas. Ezen
felbátorodva a Heti Hírlevelekben mi is ajánlunk
lelki olvasmányokat. Most Barsi Balázs: Magasság
és mélység című elmélkedési könyvét, mely a
nagyböjt napjain elhangzó szentírási szakaszokhoz
kapcsolódik. Ajánljuk még a Kalász újság most
megjelent nagyböjti számát is. Kapható a
templomban az újságos pultnál.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetelük a torony földszintjén március 6-án lesz 10től 12 ig. Várjuk a testvéreket. Együtt lenni jó!
FELHÍVÁS: XII. KERÜLETI IDŐSKORÚAK
SZÁMÁRA: Az önkormányzat eseti segélyben
részesíti azokat a 65 év feletti lakosokat, akik egyedül
élnek és havi jövedelmük 99.750.- Ft-nál kevesebb,
illetve, akik családban élnek és havi jövedelmük
85.500.- Ft-nál kevesebb. A segélyhez kérelmező
nyomtatvány kitöltése és jövedelem-igazolás (bankszámla kivonat, ill. nyugdíjszelvény fénymásolata)
beadása szükséges. Nyomtatványok a plébánia
irodájában átvehetők. A kérelmeket a XII. ker.
Hegyvidéki Önkormányzat Népjóléti Irodájában kell
leadni. Cím: 1126.Bp.Böszörményi út 23-25. Beadási
határidő február 28.
ALPHA KURZUS: 2013. március 5-én indul a 9.
Városmajori Alpha Kurzus. Bevezető alkalom, ünnepi
Alpha vacsora február 26-án este 7 órakor lesz a
Városmajori Plébánia és Közösségi Házban.
Tájékoztató és jelentkezési lap a nagytemplomban az
ingyenes asztalon található.
Az Alpha kurzus néven ismert, 10 alkalomra szóló
oktatás sorozat a keresztény hit iránti érdeklődést
akarja felkelteni a kurzuson résztvevőkben. A tíz
találkozásra épülő sorozat folyamán szó van az élet
értelméről és az emberhez méltó céljáról, ahogyan ezt
Jézus Krisztus tanításából ismerjük. Szó van a
sorozatban Istenről, Jézus Krisztusról, az Egyházról, a
szentségekről, a keresztény élet mibenlétéről. A
sorozat célja, hogy felvillantsa vonzó és megnyerő
módon az érdeklődők előtt a keresztény hitnek a
szépségét, vonzó tanítását, tanításának igazságát.
A kurzus célja, hogy ezt meghívott előadók,
tanúságtevők, segítségével a hallgatók elé tárják és
felébresszék a vágyat keresztény élet vállalása iránt.
Erre, vagyis a megkeresztelkedésre, vagy, ha ez
csecsemőkorban megtörtént, de elmaradt az

elsőáldozás, akkor a felnőttkori első gyónásra és
elsőáldozásra készít fel egy hosszabb, két éven át tartó
beszélgetéssorozat, a katekumenátusnak nevezett
tanítás és tanulás. Ez tehát a hitigazságok alaposabb
megismerését célozza. Ugyanakkor az egyház
közösségébe való beilleszkedés alkalma is ez a két év,
amelynek a végén, nagyhéten és húsvét vigíliáján van
beteljesedése, a keresztelés és az első gyónás és
áldozás. A „katekumen”, görög szó, hittanulót jelent.
A magyar szentek között Szent Mártont tekinthetjük a
katekumenek példaképének és védőszentjének, aki 18
éves korában keresztelkedett meg, és pap, később
püspök lett a franciaországi Tours városának püspöke..
397-ben halt meg, mint szentéletű püspök. Abban az
időben gyakori volt, hogy a keresztelkedés felnőtt
korban, hosszú előkészület (=katekumenátus) után
történt.
A Hívek feladata, hogy szóljanak azoknak, akik
ismerőseik közül szívesen vennének részt az Alpha
kurzuson.
.
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket első
alkalommal február 26-án, kedden este 7 órára a
plébánia épületének előadótermébe.

A HIT ÉVE
Hit és ész
Részletek Boldog II. János Pál pápa Fides et ratio (Hit
és ész) című enciklikájából.
Jézus, aki kinyilatkoztatja az Atyát
7. Az Egyház minden elmélkedésének hátterében annak
tudata áll, hogy olyan üzenet letéteményese, mely magától
Istentől ered (vö. 2Kor 4,12). Ez az ismeret, melyet az
embernek fölkínál, nem saját, mégoly emelkedett
gondolkodásának terméke, hanem Isten Igéjének a hitben
történő elfogadásából születik (vö. 1Tesz 2,13). Hívő
életünk kiindulópontja a teljesen egyedülálló találkozás,
melyet az örök idők óta elrejtett, most azonban föltárt
misztérium határoz meg (vö. 1Kor 2,7; Róm 16,25-26):
„Istennek a maga jóságában és bölcsességében úgy
tetszett, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és tudtunkra adja
akaratának szent titkát (vö. Ef 1,9), mely szerint az
embereknek Jézus Krisztus, a megtestesült Ige által a
Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához, és az isteni
természet részesei lesznek”. Ez a teljesen ingyenes
kezdeményezés az ember megszólítására és megmentésére
Istentől indul ki. Isten úgy akarja megismertetni magát
mint a szeretet forrását, és az ismeret, amit az ember Őróla
szerez, magával hozza az emberi lét értelmére vonatkozó
minden ismeret tökéletességét, amit az elme csak elérhet.
HÉTEN LESZ
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Február 28-án, csütörtökön este 6 órakor

SZENTMISÉT MONDUNK:
Március 1-én, este 6 órakor a Magyar Családokért
Március. 2-án,este 6-kor :Szűz Mária Szepl. Szíve
tiszteletére
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Ter 15,5-12.17-18; Fil 3,17-4,1. Lk 9,28b-36.
Hétfő: Dán 9,4b-10; Lk 6,36-38
Kedd: Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
Szerda: Jer 18,18-20; Mt 20,17-28;
Csütörtök: Jer 17,5-10; Lk 16,19-31
Péntek: Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
Szombat: Mik 7,14-15.18-20; Lk 15,1-3.11-32
Vasárn.: Kiv 3,1-8a.13-15; 1Kor 10,1-6.10-12. Lk 13,1-9.

