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A Hit Éve

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE:
Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a
zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk.
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.
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.
BETEGEK
SZENTSÉGE:
A
betegek
szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása lesz jövő
vasárnap, március 10-én, a 11 órai szentmise
keretében. A szentség felvételére idős testvéreink, és
komoly betegségben szenvedő testvéreink jelentkezhetnek. Jelentkezhetnek azok is, akik egy évvel ezelőtt,
vagy korábban már felvették ezt a szentséget. Lelki
felkészítés március 9-én, szombaton, lesz a
Pannonia Sacra Iskola aulájában, a lelki nap
keretében, 9-től 12 óráig. A szentség felvételére lehet
jelentkezni a plébánia irodájában irodai időben.
SZENTSÉGIMÁDÁS:
Az
egyházmegyei
szentségimádási rend szerint az egyházmegyében az év
minden napján az egyházmegye valamelyik
templomában egész napos szentségimádás van.
Plébániánk évi két szentségimádási napja március 10.
és június 3. Ennek megfelelően jövő vasárnap, március
10-én, déli 12 órától 5 óráig egész napos
szentségimádás lesz. Félórás vagy ennél hosszabb
szentségimádás vállalására az irodában lehet
feliratkozni. Egy percre se maradjon imádkozó
látogató nélkül a kitett Oltáriszentségben köztünk lévő
Jézus.
KÉPVISELŐTESTÜLETI
GYŰLÉS
lesz

Nagyböjt 3. vasárnapja
március 4-én, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánián.
Szeretettel várjuk a testület tagjait.
NAGYBÖJTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS: A
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására
tartós élelmiszert gyűjtünk a templomunkban március
3-tól március 10-ig. Kérjük a kedves Híveket, hogy az
adományokat majd a nagytemplomba hozzák el,
amikor imádkozni jönnek, vagy szentmisére jönnek, és
a Szent József oltárnál helyezzék el. Egyben kérjük,
hogy ne az adományok mennyiségét tekintsék
fontosnak, hanem inkább a minőségét. Ezért azt
kérjük, hogy hozzanak fémdobozos húskonzervet,
fémdobozos vagy üveges ételkészítményeket, olajos
halat, műanyag flakonban étolajat, szörpöt, rizst,
kristálycukrot stb. Az összegyűlt tartós élelmiszereket
a plébánia Karitász csoportja juttatja el a nélkülöző
családoknak. A nagyböjti időben különösen is jó
alkalom ez arra, hogy buzgóbban gyakoroljuk az
irgalmasság tetteit.
PANNONIA SACRA MISE: március 6-án,
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
ELSŐCSÜTÖRTÖK: Március 7-én, elsőcsütörtökön 4 órától 5 óráig közös szentségimádási órát
tartunk a papi hivatásokért, a papok hűségéért .
GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK
JAVÁRA: A múlt vasárnapi országos gyűjtés eredménye 500.000- Ft lett. Hálásan köszönjük.
SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓ SIKERÉÉRT: A családlátogatással induló misszió háttér
imájaként „folyamatos szentségimádást” szervezünk.
Nagy szükség van az imára. Ezért fontos, 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. Kérjük a kedves
Híveket, hogy minél többen vállalják a szentségimádást a megkezdett misszió megvalósulására.

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
1122 Budapest Csaba u. 5.  Honlap: www.varosmajoriplebania.hu
Elérhetőségek: 212-4656  06-20-8280-555  email: vmajorplebania@freemail.hu
Irodai ügyelet: hétfőtől péntekig: de. 10.00-12.00, du. 16.00-17.00  Sürgősségi betegellátás: 213-9620
Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és péntek du. 15.00-17.00
Miserend: hétköznap: 7.00, 8.00, 18.00 vasárnap: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, 19.30
(Diákmise: 9.00 Nagytemplom, Kisgyermekek miséje: 9.00 Kistemplom, Ifjúsági mise: 19.30)
Szentségimádás: hétfőtől szombatig 7.30-8.00 pénteken 18.30-19.30 vasárnap 17.00-18.00
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Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): csütörtökön 17.30-18.30 vasárnap 11.00-12.00

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.
Ezen a héten Hünermann: A száműzöttek apostola
című regényét, amely Damian de Veusterről szól, aki
elment a leprások közé egy óceáni szigetre Ajánljuk
még a Kalász újság most megjelent nagyböjti számát
is. Kapható a templomban az újságos pultnál.
PANNONIA SACRA MISE: március 6-án,
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
ELSŐCSÜTÖRTÖK: Március 7-én, elsőcsütörtökön 4 órától 5 óráig közös szentségimádási órát
tartunk a papi hivatásokért, a papok hűségéért .
GYÁSZ: Boldizsárné Kakas Gizella, aki éveken
át könyvtárunk Ösvény rendezvényének előadója volt,
súlyos betegségben elhunyt. Urnatemetése gyászmise
keretében március 8-án, pénteken, 15 órakor lesz
templomunkban. Egy szál virággal búcsúzzunk tőle.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetel
a torony földszintjén március 6-án 10-től 12 ig.
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: Május 17-től 20-ig
autóbuszos zarándoklat Csíksomlyóra. Még nyolc fő
részére van lehetőség az utazásra. Jelentkezni lehet a
plébánia-irodájában. A részvételi díj 45.000.- Ft.
CSALÁDOS TÁBOR: lesz a már jól ismert
helyen: Verőce-Csattogóvölgyben. A táborba várjuk a
plébánia közösségéhez kapcsolódó családokat, az
egyedülállókat is, gyermektelen házaspárokat is, és a
nagyszülőket is. A tábor időpontja: 2013. július 15-től
20-ig. Tájékoztató az ingyenes asztalon található.
A KÉTSZER 1 % FELAJÁNLÁSA:
Kérjük a kedves Híveket, hogy személyi jövedelemadójuk egyik 1 %-át a Magyar Katolikus Egyháznak
ajánlják fel. Ennek technikai száma: 0011.
A személyi jövedelemadó másik 1 %-át
különböző szervezeteknek, alapítványoknak lehet
felajánlani. Plébániánk vonzáskörében működő
alapítványok adószámait alább közöljük:
Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:
Célja: templom állagmegóvása
18040252-1-43
Városmajori Márton Áron Alapítvány:
Közösségi programok támogatása
19675871-1-43
Városmajori Katolikus Egyesület:
Közösségépítés, karitatív szolgálat, 19666433-1-43
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány
Célja: munkásifjúság támogatása
18236875-1-43
Budai Katolikus Iskola Alapítvány
Cél: Pannonia Sacra támogatása
19668167-1-43
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány
Célja: a cserkészeink támogatása
18253643-1-43
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
11. Az isteni kinyilatkoztatás beleszövődött az időbe, s
ezáltal a történelem folyamatába. Sőt „az idők
teljességében” (Gal 4,4) megtörtént Jézus Krisztus

megtestesülése. Ezen esemény után 2000 évvel
kötelességemnek érzem annak ismételt, nyomatékos
hangsúlyozását, hogy „a keresztény hitben legnagyobb
súlya az időnek van.” Az időben lesz ugyanis láthatóvá
a teremtés és az üdvösség egész műve, és elsősorban
Isten Fiának megtestesülése által világosodik ki, hogy
már most annak elővételezését éljük, ami magának az
időnek a beteljesedése lesz (vö. Zsidókhoz írt levél
1,2). Az Istenre és az Ő életére vonatkozó igazság,
melyet Isten az emberre bízott, beleszövődött az időbe
és történelembe. Egyszer s mindenkorra kijelentetett a
Názáreti Jézus misztériumában. A Dei Verbum
konstitúció ezt ékesszólóan mondja: „Miután sokszor
és sokféleképpen szólt Isten a prófétákban, „ezekben
az utolsó napokban a Fiúban szólt hozzánk” (Zsid
1,12). Elküldte ugyanis Fiát, tudniillik az örök Igét, aki
megvilágosít minden embert, hogy az emberek között
lakozzék és elmondja nekik Isten titkait (vö. Jn 1,118). Jézus Krisztus, a megtestesült Ige, „az
emberekhez küldött ember”tehát „Isten igéit mondja”
(Jn 3,34), és véghezviszi az üdvözítő művet, melyet az
Atya bízott rá, hogy megtegye (vö. Jn 5,36; 17,4).
Ezért Ő, akit ha valaki lát, az Atyát is látja (vö. Jn
14,9)
egész
jelenlétével
és
minden
megnyilvánulásával, szavaival és tetteivel, jeleivel és
csodáival, főként pedig halálával és a halálból való
dicsőséges föltámadásával, végül az igazság Lelkének
elküldésével
beteljesítvén
a
kinyilatkoztatást,
tökéletessé teszi azt.”
Isten népe számára a történelem tehát utat jelent,
melyet végig kell járnia, hogy a kinyilatkoztatott
igazság a Szentlélek folytonos tevékenységének
köszönhetően a maga tartalmát teljesen megmutathassa
(vö. Jn 16,13). Ugyancsak a Dei Verbum konstitúció
tanítja, amikor megerősíti: „Az Egyház ugyanis a
századok folyamán állandóan az isteni igazság
teljessége felé tart, míg csak be nem teljesednek benne
Isten igéi.”
HÉTEN LESZ
KERESZTELÉS A TEMPLOMUNKBAN
Sztana Krisztofer (III.3.)
Gauland Bálint (III.10.)
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Vajda Márk – Madai Noémi (III.9.)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Március 7-én, este 6 órakor a papi hivatásokért
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Március 5-én, kedden reggel 7 órakor
A MÚLT HÉTEN ELBÚCSÚZTATTUK

Gönczi Tamást (II.18.)
Szabó Zoltánt (II.21.)
Dr.Szikszay Erzsébetet (II.23.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Dr. Báthy Rózsát (III. 7.)
Dr. Boldizsár Harrisonnét (III. 8.)
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap:Kiv 3,1-8a.13-15;1Kor 10,1-6.10-12. Lk 13,1-9.
Hétfő: 2Kir 5,1-15a; Lk 4,24-30
Kedd: Dán 3,25.34-43; Mt 18,21-35
Szerda: Mtörv 4,1.5-9; Mt 5,17-19
Csütörtök: Jer 7,23-28; Lk 11,14-23
Péntek: Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
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Szombat: Oz 6,1-6; Lk 18,9-14
Vasárn.: Józs 5,9a.10-12; 2Kor 5,17-21. Lk 15,1-3.11-32
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Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): csütörtökön 17.30-18.30 vasárnap 11.00-12.00

