VIII. évfolyam 14. szám

2011. április 10.

A Család Éve

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE:
.Március 9-én hamvazószerdán megkezdődött a
nagyböjt. Ez a 40 napos böjti időszak testi önfegyelemmel
is kísért lelki felkészülés Húsvét ünnepére. Az előírt böjti
fegyelem mellett hasznos, ha ki-ki megtalálja a módját
annak, hogy személyes hitének és Jézus iránti szeretetének
a jelét adja egyénileg vállalt önmegtagadásai által. Ezek
nemcsak az étkezésre vonatkozhatnak, hanem az
időbeosztás, a napirend okos alakítása, elmaradt feladatok
teljesítése és ehhez hasonlók. - Az egyház tagjaként az
egyházi törvények szerint vállalt böjtök rendje a
következő:
Nagyböjt pénteki napjain hústilalom van 14 éves
kortól mindenki részére. Csak a betegek vannak ez alól
felmentve és azok, akik hozatják az ételüket és nincs
választási lehetőségük.
Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a zsolozsma
reggeli dicséretét imádkozzuk. Várjuk a Híveket.
Nagyböjt péntekjein a keresztút ¼ 6-kor kezdődik.
IFJÚSÁGI LELKI HÉTVÉGE: Április 15-én és
16-án Bajóton lesz. Várjuk a fiatalokat 16 éves kortól.
Részletes tájékoztatás az ifjúsági hirdetőtáblán és a
plébánia honlapján olvasható.
NAGYBÖJTI TRIDUUM: Előzetesen hirdet-jük a
kedves Híveknek, hogy az idén a nagyböjti triduum egy
héttel a nagyhét előtt, április 11-én, hétfőn, 12-én, kedden
és 13-án, szerdán lesz, az esti 6 órai szentmise keretében.
A triduumot Horváth Achilles ferences atya, a Margit
körúti ferences plébánia plébánosa tartja.
SZENTSÉGIMÁDÁS lesz ma, vasárnap, délután 5
órától a nagytemplomban.
NAGYBÖJTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS
Hálásan köszönjük a bőségesen hozott adományokat
a megajándékozottak nevében is. Egyben köszönjük a
kedves Híveknek, hogy figyelembe vették kérésünket és
így 450 kg jó minőségű élelmiszer gyűlt össze Az
adományokat a plébániai karitász munkatársainak és a
fiataloknak a segítségével juttattuk el a rászorulóknak.
GYŰJTÉS A SZENTFÖLD JAVÁRA: A mai
vasárnapon országos gyűjtés van a Szentföld javára. Az
adományokat a szentmisék után a templom kijáratainál
gyűjtjük. Előre is hálásan köszönjük!

Nagyböjt 5. Vasárnapja
GITÁROS SZENTMISE: Ma, vasárnap, a
nagytemplomi 9 órai szentmisén a zenei és énekes
szolgálatot a plébánia lelkes fiataljai adják gitáros
kísérettel.
MÉZVÁSÁR: Ma, vasárnap, a kisgyermekek miséje
után a kistemplomban 10 órától mézet árusít Zalavári
Szilveszter.
SZENT ERZSÉBET EBÉD A PLÉBÁNIÁÉRT: A
Városmajori
Katolikus
Egyesület
szervezésében,
hagyományteremtő céllal, Szent Erzsébet ebédet
rendezünk ma, vasárnap, 11.45-től 13 óráig a
kistemplomban. Szeretettel várunk mindenkit, aki a
plébánia céljait szeretné támogatni. Szent Erzsébet
emlékére sok helyütt hagyomány a közös karitatív célú
program. A Városmajori Katolikus Egyesület elképzelésének lényege, hogy a vasárnapi szentmise után a plébánia
hívő közössége együtt ebédel főtt krumplit, cserébe pedig
mindenki az aznapi, vasárnapi ebédjének árát beadja a
közösbe. Ezzel támogathatjuk a közösség és a plébánia
céljait. Az idén a plébánia épületének befejezéséhez,
bebútorozásához gyűjtünk adományokat.
PLÉBÁNIAI NAGYBÖJTI ZARÁNDOKLAT:
Autóbuszos zarándoklatot szervezünk egyházközségünk
lelki megújulásáért április 13-án, szerdán Péliföldszentkeresztre és Esztergomba. Részvételi díj 3.000.- Ft.
Jelentkezni lehet még a mai napon az irodában.
BÁRDOS LAJOS EMLÉK-HANGVERSENY lesz
április 16-án, szombaton délután fél 4 órai kezdettel a
nagytemplomban. Templomunk egykori karnagyának
emlékére rendezett hangversenyre szeretettel várjuk a
kedves Híveket.
VIRÁGVASÁRNAP, a jövő vasárnapon, a 11 órai
ünnepi szentmise a Szűz Mária szobornál kezdődik a
barkaszentelés szertartásával és ünnepélyes bevonulással.
A szentmisén énekkarunk a passiót énekli.
ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT:, A Család
évében is, immár 5. alkalommal, ismét megrendezésre
kerül az Élő Rózsafüzér Zarándoklat Budapestért Budapest
körül: 2011. május 14-én. Plébániánk a zarándoklat 4.
szakaszába kapcsolódik be. Bővebb információ az
ingyenes asztalon található szórólapokon olvasható.
Buzdítjuk a kedves Híveket, hogy aki testi erővel bírja,
szívesen vegyen részt ezen a gyalogos zarándoklaton.
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1 % FELAJÁNLÁSA: Bizalommal 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 a törvényben előírtak szerint. 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
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2011.június 10-től 13-ig
autóbuszos zarándoklatot szervez a városmajori Kolping
Család Egyesület Csíksomlyóra. Két személy részére van
még lehetőség az utazásra. Jelentkezni lehet az irodában,
hivatalos irodai időben. Az út végleges költsége 38.500.Ft. Kérjük, akik már jelentkeztek az útra, azok a részvételi
díjat, illetve, aki már előleget fizetett, azok a fennmaradó
összeget fizessék be az irodában.
CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori Katolikus
Egyesület ezen a nyáron is megrendezi a nyári családos
táborát
2011.
július
11-től
16-ig,
VerőceCsattogóvölgyben. A táborba várjuk a plébánia
közösségéhez kapcsolódó családokat, a nevelő szülőket,
gyermektelen házaspárokat is, de a nagyszülőket is.
Tájékoztató és jelentkezési lap az irodában és a
nagytemplomban, az ingyenes asztalon található.
HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek
részére az idén július 18-tól 24-ig szervezünk hittantábort.
Jelentkezni április 10-től, a mai naptól, lehet a
hitoktatóknál, illetve az irodában.
KÖNYVAJÁNLÓ: Munkácsy Mihály KrisztusTrilógiája a Biblia tükrében című könyv Jánossy Gábor
szerkesztésében. Kapható a sekrestyében 300.- Ft-os áron.
HANGOSÍTÁS. Hosszas próbálkozás és hibakeresés
után, úgy tűnik, hogy végre sikerült megtalálni és
kiküszöbölni a hibát és jól működik templomunk
hangosító berendezése. A sok panasz, ami a hallhatóság és
érthetőség hibája és hiányossága miatt érkezett, remélem,
hogy nem fog a továbbiakban senkit sem bosszantani, és a
tanítás és imák hallásában és megértésében senkit sem
fognak hátráltatni.
NYUGDÍJAS KLUB: „Jó együtt lenni!”,
Legközelebbi összejövetelünk időpontja, április 20. lesz.
Szeretettel várjuk a kedves nyugdíjas társakat.
2011. A CSALÁD ÉVE
A Heti Hírlevél számaiban néhány gondolat-ébresztő,
tanácsadó rövid írást jelentetünk meg, az Országos
Lelkipásztori Intézet Világiak Koordinációs Tanácsa
kiadványából, „Imádság és ünneplés a családban” című
munkafüzetéből vett idézetek.

ÜNNEPLÉS A CSALÁDBAN
Az egyházi év ünnepeinek megjelenése a családi életben
A nagyböjt hamvazószerdával veszi kezdetét. A
szentmisén a pap hamuval jelöli meg a homlokot,
emlékeztetve, hogy Isten a föld porából teremtette az
embert, és halála után teste ismét oda tér vissza. A három
évesnél fiatalabb gyermek nem érti meg, ha halálról
beszélnek neki; így a liturgia ezen részét azzal célszerű
megmagyarázni, hogy a régi korok emberei vezeklésül
hamut hintettek a fejükre.
Hamvazószerdán rajzolhatnak a család tagjai maguknak 11 töviskoszorút. Minden jócselekedet, lemondás stb. után
egy tövisre virágot rajzolhatunk. Cél, hogy húsvétra a
töviskoszorúból virágkoszorú váljék. Hasonlóan az
előzőkhöz a keresztfára is lehet apró virágokat ragasztani.
A nagyböjti lelkigyakorlatos lapokon a gyerekek
bejegyezhetik
a
böjt
minden
napján
végzett
figyelmességeiket, lemondásaikat, segítéseiket, imáikat.
A
televíziót
hamvazószerdán
ünnepélyesen
kikapcsolhatjuk, vagy leragaszthatjuk, utalva arra, hogy
„Múlik az idő, ember emlékezz!” Ezek után a nagyböjti
időszakban – lehetőleg gyermekek és szülők egyaránt –
figyeljenek, hogy csak feltétlenül szükséges esetben
(például ha házi feladathoz kell, vagy utazás előtt az
útviszonyok
miatt,
stb.)
nézzenek
TV-t!
Hamvazószerdával a farsangi báli szezon is véget ér, tehát
a nagyböjt során ne szervezzünk bálokat, bulikat és egyéb
hangoskodóan vidám rendezvényeket, és ne is vegyünk
részt mások által szervezetteken!
Nagyböjti időszakban díszíthetjük a lakást tövises
akácágakkal.
„Az egyházi évben a nagypénteket megelőző hetek arra
szolgálnak, hogy átelmélkedjük Jézus keresztútját”, ezért a
nagyböjtben péntekenként az Egyház keresztúti
ájtatosságot tart, és így emlékezik az Üdvözítő
szenvedésére és halálára. Ebben az időszakban válasszuk
esti elmélkedéseink témájául is a Golgotára vezető út
állomásait!
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony, azaz Krisztus
megtestesülésének ünnepe. (Ne keverjük össze Jézus
Szentlélektől történt fogantatását Mária szeplőtelen
fogantatásával, amelyet december 8-án ünnepel az Egyház,
s ami azt jelenti, hogy Mária már fogantatása pillanatától
mentes volt az áteredő bűntől!) Ilyenkor felvonhatjuk a
Mária-zászlót és a gyermekekkel együtt virágot vihetünk a
templomba a Szűzanya szobrához.

A HÉTEN LESZ:
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Cser Barnabás (IV. 16.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Április 12-én, kedden este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Ez 37,12-14; Róm 8,8-11; Jn 11,1-4
Hétfő: Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Jn 8,1-11
Kedd: Szám 21,4-9; Jn 8,21-30
Szerda: Dán 3,14-20.91-92.95; Jn 8,31-42
Csütörtök: Ter 17,3-9; Jn 8,51-59
Péntek: Jer 20,10-13; Jn 10,31-42
Szombat:Ez 37,21-28;Jn 11 37,12-14; R,45-57
Vasárnap: Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mt 26,17-27,66

