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JÉZUS SZÍVE ÉV

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE:
Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a
zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk. Szeretettel
hívjuk és várjuk a kedves Híveket erre a korai közös
imádságra, amely az egyház hivatalos napi imájának a
része.
Nagyböjt péntekjein a keresztút az esti
szentmise előtt ¼ 6-kor kezdődik.
Ifjúsági lelkigyakorlat lesz április 11-től 13-ig
Bajóton, Gábor atya vezetésével, a 16-35 éves
korosztálynak. Jelentkezni lehet Gábor atya e-mail
címén: gabcsep77@gmail.com.
BETEGEK
SZENTSÉGE:
A
betegek
szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása van ma,
vasárnap, Nagyböjt 4. vasárnapján, a 11 órai
szentmise keretében.
PANNONIA SACRA MISE: Április 2-án,
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
ELSŐCSÜTÖRTÖK: Április 3-án, elsőcsütörtökön 4 órától 5 óráig közös szentségimádási órát
tartunk a papi hivatásokért, és a papok hűségéért
ELSŐPÉNTEK: Április 4-én, pénteken, az esti 6
órai szentmisét és szentbeszédet Csány Péter szalézi
atya mondja. Témája: „A rend szabadságot ad a
fiataloknak.” A szentmise után beszélgetésre is lesz
lehetőség a plébánia földszinti előadótermében.
Minden érdeklődőt várunk.
GYŰJTÉS A SZENTFÖLD JAVÁRA: Jövő
vasárnap, nagyböjt 5. vasárnapján országos gyűjtés
lesz a Szentföld és az ott élő keresztények javára. Az
adományokat a szentmisék után a templom kijáratainál
gyűjtjük. Hálásan köszönjük!
ELSŐVASÁRNAP: Jövő vasárnap, a hónap első
vasárnapján délután 5 órakor a Jézus Szíve imacsoport
vezetésével közös szentórát tartunk.
FELNŐTT HITTAN: A jövő héten, elsőcsütörtökön, ápr.3-án, folytatjuk a hitben gyarapodni vágyók
sorozatát. Találkozunk 18 órakor a torony földszintjén.

Nagyböjt 4.Vasárnapja

lesz
KÉPVISELŐTESTÜLETI
GYŰLÉS
április 7-én, hétfőn, este
½ 8
-kor a plébánián.
Szeretettel várjuk a testület tagjait.
SILLYE JENŐ: KERESZTÚT: Április 10-én,
csütörtökön este 7 órai kezdettel a majori gitáros
csoport Sillye Jenő Keresztút című művét énekli a
nagytemplomban. A csoport tagjai nagy szeretettel
várnak mindenkit a közös imádságra.
CSALÁDOS KERESZTÚT: Április 12-én,
szombaton Pesthidegkúton a Kálvária hegyen, Zoltán
atya vezetésével, szabadtéri családos keresztutat
szervez a Városmajori Katolikus Egyesület.
Gyülekezés 9.45-kor a II. ker. Tökhegyi úton az első
stációnál. Bővebb információ kapható Kövesdy
Tamástól és Máriától a kovesdytamas@chello.hu emailcímen, ill. a 06/30/456-5637-es telefonszámon.
Házaspárok jelentkezését várják a stációkra a fenti
elérhetőségeken.
NAGYBÖJTI EGYHÁZZENEI ÁHÍTAT
Április 12-én, szombaton, 19.00 órai kezdettel a
kolozsvári Guttman Mihály Pedagóguskórus és az
érdi Harmónia Vegyeskar közös nagyböjti
egyházzenei áhítata lesz a templomunkban. A műsor
az ingyenes asztalon található szórólapokon olvasható.
FERENC PÁPA: EVANGÉLII GAUDIUM .
AZ EVANGÉLIUM ÖRÖME. Ferenc pápa apostoli
buzdítása nagyszerű nagyböjti lelki olvasmány azok
számára, akik a pápa tanúságtevő élete példáját
követve szeretnének megújulni keresztény életükben.
A pápai körlevél kapható a plébánia irodájában 1.120.forintért.
KIS SZENT TERÉZ BREVIÁRIUMA: Kis
Szent Teréz írásaiból gyűjtött, az év minden napjára
szóló idézeteket tartalmazó könyv kapható a plébánia
irodájában, 1000.-Ft-ért.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetel
április 2-án 10-től 12 ig a torony földszintjén

PAPSZENTELÉS ÉS ELSŐ SZENTMISE
örömteli ünnepe vár ránk június hónap közepén. Lakatos
Bence kispapunk pappá szentelése lesz június 14-én, fél 11
órakor az esztergomi bazilikában, és június 15-én lesz az
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ünnepélyes első szentmiséje a templomunkban.
Ajándékozni szeretnénk a plébánia híveinek a nevében is
egy számára készített ezüst kelyhet, amelynek súlya 50-60
dkg. Erre a célra gyűjtünk ezüst tárgyakat. Aki hozzá tud
járulni célunk megvalósításához, kérjük, hogy az irodában
adja le az erre a célra szánt ezüsttárgyát. A leadás
határideje április 30. Hálásan köszönjük.

CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT: Június 6tól 9-ig a városmajori Kolping Család Egyesület
szervezésében, autóbuszos zarándoklat lesz a
csíksomlyói búcsúra. Jelentkezni lehet a plébánia irodájában: H-P: 10-12 és 16.00-17.00 óra között
(telefonszám: 212-46-56). Költség kb. 45.000 Ft/fő.
Havi részletfizetés, lehetséges.
CSALÁDOS TÁBOR: A hagyományokhoz
híven a már jól ismert helyen: VerőceCsattogóvölgyben kerül megrendezésre a 10.
Jubileumi Családos Tábor. A táborba nagy szeretettel
hívjuk és várjuk a plébánia közösségének tagjait:
családokat, kisebb és nagyobb gyermekekkel,
nagyszülőket unokáikkal, egyedülálló szülőket,
gyermektelen házaspárokat és azokat is, akiknél már
felnőtt korúak a gyerekek. A tábor időpontja: 2014.
július 21-től 26-ig. A táborral kapcsolatos részletes
tudnivalók az ingyenes asztalon található tájékoztatóban és a www.vake.hu honlapon olvashatók. A honlapon megtalálható a jelentkezési űrlap is. A szervezők

INGYENES JOGSEGÉLY-SZOLGÁLAT: A jövő
héten a hónap első keddjén, április 1-én 14-től 16 óráig a
plébánia földszinti tárgyalójában lesz az ingyenes
jogsegély-szolgálat.

JÉZUS SZÍVE ÉV: Plébániánk 2013. október 4-től
lelki megújulási évet hirdetett meg. Ez kilenc egymást
követő elsőpénteki szentmisén való részvételből,
szentáldozásból álló lelki zarándokút, amelynek célja
az Úr Jézussal való személyes találkozás. Neve:
„Nagykilenced”
A Nagykilenced érvényes végzéséhez nem tartozik
hozzá az elsőpénteki szentgyónás, hanem csak a
szentáldozás, de nagyon dicséretes gyakorlatnak
mondható a havi rendszeres elsőpénteki szentgyónás Jézus
ígérete így szól: „Szívem határtalan irgalmasságában
megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete
megadja a végső töredelem kegyelmét mindazoknak, akik
kilenc egymás utáni hónap első péntekén megáldoznak.
Nem halnak meg kegyelmem nélkül, sem a nekik
szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos
menedékük lesz az utolsó pillanatban.”

JÉZUS SZÍVE ÉV REGGELI SZENTSÉGIMÁDÁS: A Jézus Szíve Évben „belső missziónkért”,
plébániánk lelki megújulásáért kérjük a kedves Hívek
imáit. Egy-egy reggeli szentségimádás is felajánlható
erre a szándékra.
ZARÁNDOKLAT: Plébániánk zarándoklatot szervez 2014. augusztus 15-től 22-ig a
franciaországi Paray-le-Monial-ba, Jézus Szíve
városába. Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket a
Jézus Szíve év végén megrendezendő zarándoklatra,
hogy Megújulási Évünk megkoronázásaként együtt
részesüljünk e hely kegyelmében, ahol Jézus Alacoque
Szent Margitnak, és rajta keresztül mindnyájuknak

különleges módon feltárta Szívének szeretetét. A
részletekről folyamatosan adunk tájékoztatást.
Gábor atya és a szervezők.
SZICÍLIAI ZARÁNDOKLAT: A Julianus
Tours Utazási Iroda zarándoklatot hirdet 2014. szeptember 30-tól október 7-ig Szicíliába. Az út lelki vezetője Csépányi Gábor atya lesz. Irányár 199.000.- Ft +
a fakultatív programok. A zarándoklat részletes
programja a hirdetőtáblán olvasható. Jelentkezni lehet
az irodában 50.000.- Ft előleg befizetésével.
A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA
TITKÁRÁNAK ÜZENETE A KEDVES HÍVEK RÉSZÉRE:
„Örömmel számolhatunk be, arról, hogy tavaly közel
656 ezren rendelkeztek adójuk egy százalékáról a
Katolikus Egyház javára. Hálásan köszönjük azoknak,
akik a 656 ezer között voltak. Szeretettel hívom fel a
kedves Hívek figyelmét arra, hogy minden
rendelkezés, még a 0 forintról szóló rendelkezés is
rendkívül értékes, mert az állam a nyilatkozók
számának arányában ad kiegészítést az Egyháznak.”
Hálás köszönettel
Mohos Gábor, titkár
A KÉTSZER
1 %
FELAJÁNLÁSA:
Kérjük a kedves Híveket, hogy a személyi
jövedelem-adójuk egyik 1 %-át a Magyar Katolikus
Egyház javára 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:
Cél: Közös programok támogatása 19675871-1-43
Városmajori Katolikus Egyesület:
Cél:Közösségépítés, karitatív munka 19666433-1-43
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány
Célja: munkásifjúság támogatása
18236875-1-43
Budai Katolikus Iskola Alapítvány
Cél: A Pannonia Sacra támogatása 19668167-1-43
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány
Célja: a cserkészeink támogatása
18253643-1-43
HÉTEN LESZ
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:
Lajos Tibornét (III.31.) (Szt. Gellért Pl.)
Molnár Zoltánnét (IV. 2.) (Farkasrét)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Április 3-án, este 6 órakor Papi hivatásokért
Április 4-én, este 6 órakor Magyar családokért

Április 5-én, este 6 órakor Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve tiszteletére
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Jn 9,141
Hétfő: Iz 65,17-21; Jn 4,43-54
Kedd: Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-16;
Szerda: Iz 49,8-15; Jn 5,17-30
Csütörtök: Kiv 32,7-14; Jn 5,31-47
Szombat: Jer 11,18-20; Jn 7,40-53
Vasárnap: Ez 37,12b-14; Rom 8,8-11; Jn 11,1-45

