XVII. évfolyam 3. szám

2020.január 19.
ÖKUMENIKUS IMAHÉT A KRISZTUSBAN
HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT: A mai vasárnapon kezdődik és
január 26-ig, vasárnapig tart a keresztények egységéért az
egész keresztény világban végzett ökumenikus imahét. Az
imahét központi igéje: „… nem mindennapi kedvességet
tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) Az Ökumenikus
imahét ünnepélyes nyitó istentisztelete a mai vasárnapon,
január 19-én 18 órakor lesz a Kálvin téri Református
Templomban. Szentbeszédet mond: Dr. Erdő Péter
bíboros, Igét hirdet: Kondor Péter evangélikus püspök.
Az imahét programja a Budahegyvidéken:
19. Vasárnap Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség
Kékgolyó u. 17. Lambert Zoltán rk. plébános
20. Hétfő Farkasréti Rk. Plébánia
Hegyalja u. 139. Keczkó Pál evang. lelkész, esperes
21. Kedd Felső-Krisztinavárosi Rk. Plébánia
Apor Vilmos tér 9. Berta Zsolt ref. lelkész
22. Szerda Bp. Istenhegyi Szent László Rk. Plébánia
1125 Diana u. 15/a Ablonczy Tamás ref. lelkész
23. Csütörtök Szent Kereszt Rk. Templomigazgatóság
Táltos u. 16. Bácskai Károly dr. evang. lelkész
24. Péntek Városmajori Jézus Szíve Rk. Plébánia
1122 Csaba u. 5. Korpos Orsolya ref. lelkész
25. Szombat Budahegyvidéki Református Egyházközség
Böszörményi út 28. Gájer László dr. rk. egyetemi tanár
26. Vasárnap Svábhegyi Református Templom
1125 Felhő u. 10. Czirják János gör.kat. káplán
Az imaórák minden nap 18.30 órakor kezdődnek. Bíztatjuk
a kedves Híveket, hogy minél több alkalommal vegyenek részt
az imatalálkozókon. Különösen is szeretettel és bizalommal
hívjuk a kedves Híveket a január 24-i imaórára a
nagytemplomba és utána agapéra és beszélgetésre
vendégeinkkel a plébánia előadótermébe.
KÖZÖSEN IMÁDKOZUNK GYÓGYULÁSOKÉRT:
Január 23-án 19-20 között hívjuk a testi és lelki nehézségekkel
küzdőket,
gyógyulni
vágyókat
és
gyógyulásokért
közbenjárókat a nagytemplomba. Pio atya „ellenállhatatlan
kilencedével” készülünk az alkalomra Az ingyenes asztalról
elvihető a kilenced írott szövege. A közös ima szálljon az ég
Urához minden beteg testvérünkért, különösen is plébániánk
betegeiért.

Évközi 2. vasárnap
9 ÓRAI SZENTMISÉK A NAGYTEMPLOMBAN: ma, január 19-én az orgona kíséri az énekünket 9
órakor. Január 26-án, vasárnap a 9 órai szentmisén a
fiatalok gitáros kórusa zenél, és énekel. Február 2-án,
vasárnap, a kicsinyek 9 órai miséjén, a gyermekek furulyás kórusa vezeti az éneklésünket.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: A mai
vasárnapon, január 19-én „harmadik vasárnapi gyűjtést”
tartunk Aba Novák Vilmos mennyezeti freskói
restaurálásának folytatására. Örömmel osztjuk meg a hírt a
kedves Hívekkel, hogy kormányzati támogatást is kaptunk
erre a célra, így ebben az évben biztosan sor kerül a freskó
legalább két újabb ciklusának megújítására. A következő
táblázat tájékoztatást ad a gyűjtés jelen állásáról:

PLÉBÁNIAI TÁBOR: A plébániai tábor az idei évben
augusztus 1. és 6. között kerül megrendezésre Bükkszéken. A
táborba szeretettel várjuk plébániánk híveit minden korosztályból. A jelentkezésről később lesz tájékoztató.
.
SZENTMISE: Ma, január 19-én 11 órakor a
margitszigeti domonkos kolostor romjainál mutat be ünnepi
szentmisét dr. Erdő Péter bíboros úr Árpád-házi Szent Margit
emléknapján.
ELSŐPÉNTEKI ESTI SZENTMISÉK ÉS MISSZIÓS
KONFERENCIABESZÉDEK A MAGYAR CSALÁDOKÉRT: Ezek a szentmisék minden első pénteken 18.00 órakor
kezdődnek.
Febr.7. Merjetek pisztrángok lenni
Bese Gergő Péter iskolalelkész

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
1122 Budapest Csaba u. 5.  Honlap: www.varosmajoriplebania.hu
Bankszámlaszám: OTP 11712004-20037934
Elérhetőségek: 212-4656  06-20-8280-555  email: vmajorplebania@freemail.hu
Irodai ügyelet: hétfőn de. 10.00-12.00, keddtől péntekig: de. 10.00-12.00, du. 16.00-17.00  Sürgősségi
betegellátás: 213-9620
Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és csütörtök de. 10.00-12.00
Miserend: hétköznap: 7.00, 8.00, 18.00 vasárnap: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, 19.30
(Diákmise: 9.00 Nagytemplom, Ifjúsági mise: 19.30)
Szentségimádás: hétfőtől szombatig 7.30-8.00, pénteken 18.30-19.30, vasárnap 17.00-18.00
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15  Rózsafüzér minden szombaton 17.15
Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): vasárnap 10.00-11.00

Márc. 6. Hogyan fiatalodjon az egyházi közösség?
Serfőző Levente prefektus, ifjúsági referens
Ápr. 3. A Regnum „élménypedagógiája”
Dr. Monostori László esperes, plébániai kormányzó
Máj. 1. Az imádkozó ember látja egységben a
természetfölötti és természetes világot
Nagy Bálint SJ jezsuita hátfőnök
Jún. 5. A szabadulás lényege az ember szívében történik
András Attila SJ jezsuita házfőnök
KIÁLLÍTÁS: Az Eucharisztikus Kongresszus előtt és
alatt szeretnénk kiállítást rendezni a templomban – zárt
vitrinekben – azokból az emléktárgyakból, melyeket a majori
családok az 1938. évi Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusról őriznek. Szeretnénk felmérni, mi áll
rendelkezésünkre. Ezért kérjük, hogy akik a kiállítás idejére
szívesen kölcsön adnának ilyen emléktárgya(ka)t, egy
fényképet juttassanak el róla/róluk legkésőbb január végéig a
plébánia irodájába személyesen vagy e-mailben. Címünk:
vmajorplebania@freemail.hu.
URNATEMETŐ: Sajnálatos módon az utóbbi időben
tarthatatlan állapotok alakultak ki az urnatemetőben. Kérjük a
kedves Hozzátartozókat, hogy vegyék figyelembe az urnafülke
megállapodás 12. és 13. pontjában szereplő előírásokat. Az
urnatemetőben gyertya, mécses nem gyújtható, élő virág csak
a temetés alkalmával helyezhető el. Gyertyagyújtásra a Szűz
Mária mellékoltárnál van lehetőség. Kérjük a kedves
Hozzátartozókat, hogy a földön található vázákat, virágokat,
koszorúkat szedjék össze, a kis koszorúkat akasszák fel az
urnafülke fedlapján található akasztókra. Előre is köszönjük
segítségüket bízva abban, hogy így ez a kegyeleti hely
temetőhöz méltó állapotba kerül.
EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐK KURZUSA (AVE
KURZUS): Három hétvégére hívja az Emmanuel Közösség
AVE Szolgálata az egyedülálló szülőket, ha sorstársaikkal
szeretnének választ találni kérdéseikre. A dátumok: 2020.
január 18-19., február 15-16., március 14-15. Jelentkezés és
információ:
www.avelap.hu
vagy
06/30/454-0939.
Részletesebb tájékoztatás a hirdetőtáblán található.
ÖNKÉNTES BETEGLÁTOGATÓK KÉPZÉSE: A
Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja a budapesti, esztergomi, visegrádi és
pomázi kórházakba. Legközelebbi képzés 2020. február 15-én
indul. A képzésre jelentkezni a Kórházlelkészség 224-8640-es
telefonszámán lehet 8-16 óra között február 7-ig.
MEGKEZDŐDÖTT
A
NEMZETKÖZI
EUCHARISTIKUS KONGRESSZUSRA (NEK) VALÓ FELKÉSZÜLÉS 3. ÉVE. Az Egyház Krisztustól kapta a missziós
parancsot: „Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet!” (Mt
28,19a). Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
készülve a harmadik, utolsó felkészülési év fókuszában éppen ezért
a misszió, az evangelizáció van. Miután az első két évben
egyénileg és közösségileg is igyekeztünk elmélyíteni az
eucharisztikus Krisztussal való közösségünket, most a nyitás ideje
jött el. Mindnyájunknak külön-külön, de különösen is plébániai
közösségeinknek feladata az örömhír továbbadása. Olyan helyekké
kell válniuk, ahol a kívülről betérők otthonra találnak, mint az atyai
házban (vö. Lk 15,11-32). A kérdés legtöbbször az, hogy hogyan
fogjunk hozzá ehhez a munkához. Mindenekelőtt a mai kor
változásai arra késztetnek bennünket, katolikus keresztényeket,
hogy újra értékeljük eddigi lelkipásztorkodásunkat, a lehető
leghatékonyabban tudjuk megszólítani mindazokat, akik a hit iránt
érdeklődnek.
A befogadó közösség alapja a személyes életszentségre való
törekvés. Ennek forrása épp az Eucharisztia, ahol az Úr asztala
körül gyűlünk össze.
2019. pünkösd ünnepén
dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

NEK HÍREK: A Magyarországi Evangélikus Egyház
2020-at az Úrvacsora évének nyilvánította.
MÁR LEHET REGISZTRÁLNI A NEMZETKÖZI
EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS PROGRAMJAI-RA: A
résztvevők a rendezvény honlapján (http://iec2020.hu) keresztül
regisztrálhatnak a többségében ingyenes esemé-nyekre. Ez azért
fontos, hogy a névre szóló helyekhez biztosan hozzájussanak a
részt venni vágyók. A Titkárság kéri, hogy aki már tudja, hogy
részt vesz a Kongresszus programjain, minél hamarabb jelezze
szándékát a regisztráció megkezdésével.
A kongresszus programjai közül kiemelkedik a
nyitó szentmise elsőáldozással a Puskás Ferenc Stadionban
(szeptember 13., vasárnap, 15:00)
Forráspont ifjúsági est a Papp László Sportarénában
(szeptember 18., péntek),
„magyar” szentmise a Kossuth téren, valamint utána az
eucharisztikus gyertyás körmenet a Hősök teréig (szeptember
19. szombat, 17:00)
záró szentmise a Hősök terén (szeptember 20., vasárnap 11:00)
Ezek a programok ingyenesek. A Puskás Ferenc Stadionban
minden résztvevőnek helyre szóló jegye lesz. A Kossuth téri,
valamint a Hősök terén tartandó szentmisék esetében az ingyenes
jegyek igénylői a szektorok feltöltésénél elsőbbséget élveznek
majd, de ezen a két szentmisén regisztráció nélkül is van lehetőség
a részvételre.

Háromnapos Teológiai Szimpózium előzi meg a
Kongresszust szeptember 10-12. között Esztergomban, erre és
a Hungexpon tartandó ötnapos konferenciára (szeptember 1418.) is megvásárolhatók már a kedvezményes árú belépők. A
NEK honlapján megtalálható a programja.
Az online hozzáféréssel, e-mail fiókkal nem rendelkező
érdeklődők a Kongresszus honlapjáról letölthető és postai úton
elküldhető jelentkezési lapon is regisztrálhatnak, melyet a
NEK Titkárság (regisztráció) 1397 Budapest, Pf. 523 postai
címre kell eljuttatni. Bővebb információ:
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/jelentkezz-nemzetkozieucharisztikus-kongresszusra-mar-most.
A NEK Titkársága kéri azokat a családokat, akik szívesen
vendégül látnának zarándokokat, hogy jelentkezzenek a
https://www.iec2020.hu/hu/utazas#szallasinformaciok címen.
A NEK Titkársága kéri 16 évesnél idősebb önkéntesek
jelentkezését az onkentes@iec2020.hu e-mail címen.
A https://www.iec2020.hu/hu/program oldalon megtekinthető a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programja.
Az alábbi linkgyűjtemény tovább segíthet a tájékozódásban.
Segít megérteni, hogy mi is valójában ennek a világkongresszusnak
a lényege és a célja. Mi minden fog történni a kongresszus ideje
alatt?
www.iec2020.hu Nemzetk. Euch. Kongr. hivatalos old.
www.szentsegimadas.hu –szentségimádás-kereső
www.alpha.org.hu – egy mai evangelizációs eszköz
www.oltaregyesulet.hu - a Központi Oltáregyesület
oli.katolikus.hu Országos Lelkipásztori Intézet

A HÉTEN LESZ
Kedd: Szent Ágnes szűz és vértanú
Péntek: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító
Szombat: Szent Pál apostol megtérése, Pál fordulása
A HÉTEN BÚCSÚZTATJUK:
Dr. Kis Andrásné (jan.21.) Szt. Mihály Plébánia, Váci u.
Dr. Borza Antalné (jan.23.) Óbuda
Perity László (jan.24.) Cinkota
A HETI SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Iz 49,3.5-6; 1Kor 1,1-3; Jn 1,29-34
Hétfő: 1Sám 15,16-23; Mk 2,18-22
Kedd: 1 Sám 16,1-13; Mk 2,23-28
Szerda: 1 Sám 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6
Csütörtök: 1 Sám 4,1-11; Mk 1,40-45
Péntek: 1 Sám 24,3-21; Mk 3,13-19
Szombat: ApCsel 22,3-16; Mk 16,15-18
Vasárnap:Iz 8,23b-9,3; 1Kor 1,10-13.17-18; Mt 4,12-23

