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JÉZUS SZÍVE ÉV

BALÁZS-ÁLDÁS: Ma, vasárnap, a szentmisék
végén a kedves Hívek közös Balázs-áldásban
részesülhetnek. Ezután lesz lehetőség arra, hogy, aki
igényli, egyénileg is részesülhessen Balázs-áldásban.
HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS: Jövő
vasárnap, február 16-án „harmadik-vasárnapi” gyűjtés
lesz az új plébánia és közösségi házzal kapcsolatos
tartozásunk törlesztése céljából a szentmisék után a
kijáratoknál. Hálásan köszönjük a további nagylelkű
támogatást. Isten fizesse meg!
CSALÁDOS FARSANG: Szeretettel hívunk
minden családot, kisiskolást és óvódást, gyerekeket,
szülőket és nagyszülőket családos farsangunkra
február 15-én, szombaton 15.30-tól 17.30-ig a
Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola aulájába. A
téma idén a tenger, a víz és minden, ami ezekhez
kötődik. Kérjük és bíztatjuk a résztvevő gyermekeket,
(szülőket is), hogy a témának megfelelő jelmezt
viseljenek! Belépődíj 300.- Ft/fő, családos jegy
1.000.-Ft/család. Az uzsonnához kérünk családonként
egy tálca süteményt és/vagy innivalót! A szervezők
TELEFONFLOTTA TAGSÁGI DÍJ: 2014
évtől bevezetésre kerül a flotta fenntarthatóságának
érdekében „egy adomány-díj”, melynek összege
2.000.- Ft/év/telefonszám. Ennek befizetése minden
naptári év elején, január hónapban, esedékes. Az
összeg átutalható a Budapest Városmajor Jézus Szíve
Plébánia
12001008-01376056-00100009
számú
számlájára. A közlemény rovatba kérjük beírni, hogy
„adomány – 2014” és a telefonszámot, amire a
befizetés történik. Akinek nincs lehetősége az
átutalásra, az borítékban leadhatja a pénzt a plébánia
irodájában, hivatalos irodaidőben. A borítékra kérjük,
írják rá „flotta-adomány 2014” és a telefonszámot. Az
éves díj befizetésével a flotta tagok számára
megszűnik minden eddigi (pl. telefonvásárlásnál kért)
költség.
KULCSOT TALÁLTUNK A TEMPLOMBAN:
Igazolt tulajdonosa átveheti a templom irodájában a
szentmisék után, vagy az irodai ügyeleti órákban.

Évközi 5. Vasárnap

ISMÉT NÉHÁNY SZÓ A SZENTÁLDOZÁSRÓL
(3. rész)
A kézből történő szentáldozáshoz, azért, hogy ez
méltó módon történjék, mindkét kezünknek szabadnak
és tisztának kell lennie. Ezt pedig a hivatalos egyházi
előírás alapján kell mondanunk, mivel a kézből
áldozás méltó módja az egyház rendelkezése alapján
az alábbiak szerint valósul meg. Az áldozó az
áldoztató pap elé lép, aki felmutatja a szentostyát és
mondja: „KRISZTUS TESTE” A hívő válaszol a pap
által is hallható módon az „AMEN” szócskával, ami
magyarul ennyit jelent: „Igen, úgy van. Én ezt
hiszem.” Ez a rövid és ismerős görög szó a
hitvallásnak talán legrövidebb kifejezési formája..
Ezért fontos, hogy hangosan válaszoljuk. A válasz
elmaradása esetén joga van az áldoztatónak át nem
adni a szentostyát. Ez természetesen az áldoztató bölcs
megítélésére van bízva. De olykor éppen ez által lehet
elejét venni a méltatlan szentáldozásnak. Tudniillik, ha
például valaki csak azért áll az áldozni akarók sorába,
mert ha más is megy, akkor „Én is megyek és kérek
abból a valamiből.” Ez természetesen a templomból
ismerős hívekkel nem fordulhat elő, csak az ismeretlen
és bizonytalan módon viselkedő idegenek esetében.
Ezt azért írtam le ilyen részletesen, hogy annál inkább
érezzük az egyház által meghatározott módon,
tisztelettel és méltósággal végzett kézből való
szentáldozás fontosságát. Az áldoztató papnak adott
„AMEN” válasz alatt már készíthető a „trónus” Jézus
fogadására.
Bal
kezünket
nyitott
tenyérrel
mellmagasságba emelve alátesszük a jobb kezünket,
így fogadjuk az oltáriszentséget, Jézus szent testét,
Jézust magát. Még a pap előtt állva, esetleg egy lépést
oldalra kilépve, még ott az áldoztató pap által is látható
módon a jobb kéz két ujjával megfogva nyelvünkre
helyezzük a szentostyát. Ezután összetett, vagy
összekulcsolt kézzel a helyünkre megyünk. Méltatlan
cselekedet, ha valaki hátrafelé menet, menetközben
venné magához a Legszentebbet. Méltatlan az a mód
is, amikor csak az egyik kezemet tartom kitárt
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tenyérrel a áldoztató felé, mert a másik kezem bármi
okból eredően el van foglalva. Ekkor látható az a
méltatlan jelenet, hogy a szentostyát, mint egy
orvosságot, vagy cukorkát „bekapja” az ember, azaz
bedobja a szájába. Az sem igazán megengedett mód,
bár méltatlannak nem nevezhető, ha az áldozó
úgymond kiveszi az áldoztató kezéből a szentostyát.
Ezt néhányan talán azért teszik, mert félnek, hogy a
tenyerükből nem tudják a leejtés veszélye nélkül
szájukba venni a szentostyát. Bizalommal kérjük a
kedves Híveket, hogy vegyék figyelembe a méltó
módon végzett kézből történő szentáldozás előírt
módját. Amennyiben vaslaki nem tud ezeknek eleget
tenni, kérje, hogy a szentostyát hagyományos módon a
nyelvére helyezzék.
Mindezekre való odafigyelés a lelki összeszedettség
jele, az engedelmesség jele, és Jézus áldozati
lakomáján való méltó részvétel módja.
Tisztelettel kérem, hogy figyeljünk rá. Zoltán atya
A
ÖNKÉNTES
BETEGLÁTÓGATÓK:
Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes
beteglátogatók jelentkezését várja. A beteglátogatók
beszélgetnek a betegekkel, idősekkel, és felajánlják
számukra a lelkipásztori szolgálat lehetőségét. A
jelentkező önkéntesek a szolgálatuk megkezdése előtt
felkészítő képzésben vesznek részt, amelynek
helyszíne az Országos Onkológiai Intézet (Bp.XII.Ráth
György u.). Az újabb képzés 2014. február 15-én
kezdődik. A képzésre jelentkezni 2014. február 12ig a Budapesti Katolikus Kórházlelkészségen lehet,
hétköznap munkaidőben, 8-tól 16 óráig a 224-8640es számon,
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.
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, melynek célja az
Úr Jézussal való személyes találkozás. A Jézus Szíve
tisztelet felelevenítése segíti mindnyájunkat, hogy
Jézushoz és –Őrá figyelve – egymáshoz is közelebb
kerüljünk.
A Nagykilenced érvényes végzéséhez nem
tartozik hozzá az elsőpénteki szentgyónás, de mint
alkalom a szentgyónás rendszeres végzésére, nagyon
dicséretes gyakorlatnak mondható a havi 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
HIT
évében
kezdeményezett
családlátogatás-missziót imáikkal támogatták a kedves

Hívek. Most a Jézus Szíve Évben „belső
missziónkért”, plébániánk lelki megújulásáért kérjük
imákat. Egy-egy reggeli szentségimádás is felajánlható
erre a szándékra. Aki ezt szívesen megteszi, kérjük,
iratkozzék fel az ingyenes asztalra kihelyezett lapra.
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 zarándok-latra,
hogy Megújulási Évünk megkoronázása-ként 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
BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI
BÁLJA: Előzetesen hirdetjük, hogy 2014. március 1én, szombaton lesz a MOM Kulturális Központban.
(Bp. XII. Csörsz u. 18.) Jegyek már kaphatók a
plébánia-irodájában
4.000.Ft-os
áron.
PÜNKÖSDI ZARÁNDOKLAT A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRA: Június 6-tól 9-ig a városmajori
Kolping Család Egyesület szervezésében, Lambert
Zoltán plébános atya vezetésével autóbuszos
zarándoklat lesz a csíksomlyói búcsúra. Jelentkezni
lehet a plébánia irodájában irodai ügyelet alatt:
HP: 10-12 és 16.00-17.00 óra között (telefonszám: 21246-56). Költség kb. 45.000 Ft/fő. Havi részletfizetés,
lehetséges!
MÉG KAPHATÓK 2014-ES KÜLÖNBÖZŐ
KÉPES FALINAPTÁRAK: a sekrestyében vagy a
plébánia irodájában.
Ismét kapható Kis Szent Teréz Breviáriuma a
plébánia irodájában. Ára 1000.- forint.
HÉTEN LESZ
Hétfőn: Szt. Skolasztika szűz e.
Kedden: A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária e
Pénteken: Szt. Cirill szerzetes és Sz. Metód püspök,
Európa Társvédőszentjei Ünnep
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Sasadi Ödönnét (II.11.) (Farkasrét-alsó)
Réti Miklóst (II.12.) (Farkasrét-felső)
Papp Jánosnét (II.14.) (Farkasrét-alsó)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT:
Február 12-én, szerdán este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Iz 58,7-10; 1Kor 2,1-5;Mt 5,13-16
Hétfő: 1Kir 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56
Kedd: 1Kir 8,22-23.27-30;Mk 7,1-13
Szerda: 1Kir 10,1-10; Mk 7,14-23
Csütörtök: 1Kir 11,4-13; Mk 7,24-30
Péntek: ApCsel 13,46-49;Lk 10,1-9
Szombat: 1Kir 12,26-32;13,33-34; Mk 8,-10
Vasárnap: Sir 15,15-20; 1Kor 2,6-10;Mt 5,17-37

