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A Család Éve

ÖKUMENIKUS IMAHÉT: Az imahét
január 16-án, jövő vasárnap kezdődik és január
23-ig tart. A krisztushívők egységéért végzett
ökumenikus imahét rendjét a következő
Hírlevélben fogjuk közölni. Mindenkit buzdítunk,
hogy a városmajori, pénteki imaalkalmon minél
többen vegyünk részt. A hét folyamán pedig
legalább egy-két alkalommal látogassunk el a
környező templomokba is a közös imára a kiírt
rend szerint. Hétköznapokon este ½ 7 órakor
kezdődnek a közös imák, amit minden alkalommal
találkozásra és beszélgetésre alkalmas agapé követ.
KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA:
Következő előadás január 16-án, este 7 órakor lesz
a kistemplomban. A meghívott előadó dr. Falus
András akadémikus. Előadásának címe: „A
biológiai evolúció korszerű kérdései”. Mindenkit
szeretettel várnak a szervezők.
TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya
következő társadalmi hittanórája január 17-én,
hétfőn este 7 órakor lesz a kistemplomban.
HITTAN FELNŐTTEKNEK FELNŐTT
MÓDRA: HITÜNK IGAZSÁGAINAK ISMERETÉBEN SZÜNTELENÜL NÖVEKEDNÜNK
KELL. Ezért folytatódik kétféle sorozatunk. Egyik
sorozat: Minden hónap első szerdáján (febr.2.
márc.2. ápr.6. máj.4. és jún.1.) a „Minden ajándék”
című hittankönyvből válogatott fejezetekkel
foglalkozunk. Másik sorozat: Minden hónap
harmadik szerdáján (jan.19. febr.16. márc.16.
máj.18. és jún.15.). Szent életű emberek
pályafutásáról és annak tanulságairól beszélgetünk.
Legközelebb Salkaházi Sára életével ismerkedünk
meg. Mindkét hittan a torony földszintjén lesz, 19
órától 20.30-ig.
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és
harmadik
szerdáján
10-től
12-ig
tartja
összejöveteleit a torony földszintjén. Legközelebb

Urunk megkeresztelkedése

2011. január 19-én. Együtt lenni jó!
BABA-MAMA KLUB: Összejöveteleiket
minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig tartják a
torony földszintjén. Szeretettel
várjuk a
kismamákat és gyermekeiket.
BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI
BÁLJA: 2011. március 5-én, szombaton lesz a
rózsadombi Móricz Zsigmond Gimnáziumban.
(Bp. II. Törökvész út 48.) Jegyek kaphatók a
plébánia-irodában 3.500.- Ft-os áron.
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2011.június 10-től
13-ig autóbuszos zarándoklatot szervez a
városmajori
Kolping
Család
Egyesület
Csíksomlyóra. 15 szabad helyre várjuk a
jelentkezőket. Jelentkezni lehet a plébániairodában.
HONLAP: Megújult a Plébánia honlapja.
Szeretettel ajánljuk a kedves Hívek figyelmébe. A
honlap címe: www.varosmajoriplebania.hu
BÖJTE CSABA NAPTÁR:
A sekrestyében kapható 1.000.- Ft-os áron. A
naptár megvásárlásával Csaba testvér otthonaiban
élő gyermekeket támogathatjuk.
MEGÚJULÓ FŐBEJÁRAT
Nagy részben elkészült már a templom
főbejáratának felújítása, ami a lépcsőzet, a burkolat
és a vasszerkezetek felújítását foglalja magában. A
munkálatok a hideg miatt lassabb ütemben
haladnak, de ígéretesen alakulnak. A hideg, fagyos
idő abban jött a segítségünkre, hogy kiderült, a
bejárati új burkolat ilyenkor veszélyesen csúszóssá
válik. Remélem, hogy az enyhébb idő eljövetelével
megfelelő beavatkozással tudnak majd segíteni a
szakemberek. Addig szükség szerint az ideiglenes
homokszórás és a kellő óvatosság oldja meg a
helyzetet. Erre az óvatosságra nagy bizalommal
kérem a templomba igyekvő kedves Híveket.
Köszönet a türelemért, óvatosságért. Zoltán atya

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  Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00
és péntek du. 15.00-17.00 Sürgősségi betegellátás: 213-9620
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: minden vasárnap 17.00-18.00 és minden pénteken 18.30-19.30
hétfőtől szombatig reggelente 7.30-8.00
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15  Rózsafüzér minden szombaton 17.15

ÖNKÉNTES BETEGLÁTÓGATÓK:
A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség
önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja. A
beteglátogatásra
jelentkező
önkéntesek
a
szolgálatuk megkezdése előtt felkészítő képzésben
vesznek részt, melynek helyszíne az Országos
Onkológiai Intézet. Itt évente több alkalommal
tartanak képzéseket. A soron következő képzéssel
kapcsolatban felvilágosítást kérni és a képzésre
jelentkezni a Bp. Katolikus Kórház-lelkészségen
lehet, hétköznap: 8-tól 16 óráig a 224-8640-es
telefonszámon,
URNATEMETŐ:
Templomunk urnatemetőjében egy-, háromés hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók. Várjuk
az érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-ügyintézés
a plébánia irodájában kedden délelőtt 10-től 12-ig
és pénteken délután 3-tól 5 ig. Érdeklődni és
időpontot egyeztetni a plébánia irodájában vagy
telefonon is lehet a 212-4656 számon.
A CSALÁD ÉVE 2011.
A Magyar Püspökkari Konferencia szándéka
szerint 2010. december 26-án, a Szent Család
Vasárnapján, megkezdődött a Család éve. A Heti
Hírlevél számaiban néhány gondolatébresztő,
tanácsadó rövid írást jelentetünk meg, hogy ilyen
módon is hozzájáruljunk a Család évének
gyümölcsöző megéléséhez. A részletek az
Országos
Lelkipásztori
Intézet
Világiak
Koordinációs Tanácsa kiadványából vett idézetek.
A kiadvány címe: Imádság és ünneplés a
családban. A kiadvány felelős szerkesztője: dr. Gáll
Márton. A kiadásért felelős: Radnai Jenő,
családreferens.
IMAÉLET A CSALÁDBAN
A keresztény családokban való imádkozás a
szülők küldetésén és tanúságtételén alapul. Az
Istennel való párbeszéd nem menekülés, hanem
erő, amely képessé tesz a Krisztussal való eleven
közösségre. És lendületet ad minden feladatra, amit
a családnak a társadalom alapvető sejtjeként végre
kell hajtania.
Aki hisz, az imádkozik, éppúgy, mint aki él,
az lélegzik. Nem lehet igaz és meggyőződéses
hitünk a személyes istenben, ha nem szólítjuk meg
őt.
Az ima beszélgetés Istennel, párbeszéd a
Teremtővel, akivelm állandó, bizalmas, bensőséges
kapcsolatban kell lennünk. Ha a gyermekk nem
beszél a szüleivel, akkor ez a szeretetkapcsolat
elsatnyul. Ugyanígy vagyunk mi is Teremtő
Atyánkkal. Az imának anyanyelvvé kell válnia,
ezért fontos, hogy már kisgyerekkorban a család
együtt imádkozzék.
„Az imádkozik szünet nélkül, aki az
imádságot egyesíti a cselekedetekkel és a
cselekedeteket az imádsággal. Csak így tudjuk

megvalósítani a szünet nélküli imádkozás
alapkövetelményét.” (Origenész)
Az a család, amelyik együtt imádkozik,
együtt is marad.
SZENTEK ÉLETE
(Az ADOREMUS januári száma alapján)
Január 13.
SZENT HILÁRIUSZ (VIDOR)
püspök és egyháztanító
A Biblia olvasásának hatására felnőttkorában tért
meg.
Városának,
Poitiers-nek
püspökévé
választották. Egybefoglalta az ariánusok elleni
döntéseket.
Kis-ázsiai
száműzetése
alatt
tanulmányozta a keleti teológusok gondolatvilágát.
Visszatérve még elszántabban védelmezte a hitet,
és mindent megtett az ariánusok megtérítéséért.
Ezért Nyugat Atanázának nevezték. Számos jeles
írásműve maradt fenn. Legjelentősebb a Zsoltárok
magyarázata, számos himnuszát és szentírásmagyarázatát ismerjük. A keleti és nyugati
keresztény gondolkodásmód igazi jeles képviselője.
367-ben halt meg.
Január 15.
REMETE SZENT PÁL
Szent Jeromos számolt be életéről. Nagyon gazdag
családban született, ezért kiváló nevelésben
részesült. Otthonosan mozgott az egyiptomi és a
görög kultúra világában egyaránt. Szülei elvesztése
után nagy vagyont örökölt, amit megosztott
nővérével. Decius üldözése idején vidéki birtokára
távozott, de amikor egyik rokonát elkapta „az arany
utáni átkozott mohóság”, a pusztába menekült,
imádságban és vezeklésben töltötte életét. Az Úr
rendkívüli
módon
gondoskodott
róla.
Száztizenhárom éves korában hunyt el.
A HÉTEN LESZ:
Csütörtökön: Szent Hilárius(Vidor) püspök és
egyháztanító
emléknapja
Szombaton: Remete Szent Pál szerzetes emléknapja
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Horváth Domonkos – Marsovszky Emőke (I.15.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Január 11-én, kedden reggel 8 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Iz 42,1-4.6-7; ApCsel 10,34-38; Mt
3,13-17
Hétfő: Zsid 1,1-6; Mk 1,14-20
Kedd: Zsid 2,5-12; Mk 1,21-28
Szerda: Zsid 2,14-18; Mk 1,29-39
Csütörtök: Zsid 3,7-14; Mk 1,40-45
Péntek: Zsid 4,1-5.11; Mk 2,1-12
Szombat: Zsid 4,12-16; Mk 2,13-17
Vasárnap: Iz 49,3.5-6; 1Kor 1,1-3; Jn 1,29-34

