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A Család Éve

ANYÁK NAPJA: A mai vasárnapon, május első
vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. Isten éltessen
minden kedves városmajori édesanyát! A jó Isten áldja
meg minden lépésüket, minden áldozatukat, önzetlen
szeretetüket, egész életüket!
II. JÁNOS PÁL BOLDOGGÁ AVATÁSA: XVI.
Benedek pápa a mai vasárnapon boldoggá avatja II. János
Pál pápát. A szertartást élőben közvetítik Rómából a
budapesti Szent István Bazilika előtti téren, délelőtt 10
órától. Szeretettel várják a kedves Híveket!
KÖZÖS SZENTÓRA lesz ma, vasárnap, az Isteni
irgalmasság órájában, délután 3 órától a nagytemplomban,
a Jézus Szíve Család tagjainak részvételével. Ezért a
délután 5 órakor szokásos szentségimádási óra elmarad.
GYŰJTÉS A CSALÁDOS TÁBOR JAVÁRA: Ma,
vasárnap, a szentmisék után gyűjtést tartunk a nyári
családos tábor javára, hogy ezekből az adományokból
támogatni tudjuk azokat a családokat, akik anyagi okok
miatt maradnának ki a családi tábor örömteli eseményéből.
Az adományokat előre is hálásan köszönjük!

PANNONIA SACRA MISÉJE: Május 4-én,
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: Május 5én, elsőcsütörtökön egész napos szentségimádás lesz a
papi hivatásokért. A szentségimádásra jelentkezni
lehet az irodában.
ELSŐPÉNTEKEN, május 6-án, az esti 6 órai
szentmisét és szentbeszédet Fr. Kálmán Peregrin
OFM Atya, Mátraverebély-Szentkút, templomigazgatója fogja mondani. Témája: A Szűzanya anyja az
Egyháznak és a nemzetnek. A szentmise után
beszélgetésre is lesz lehetőség a kistemplomban.
Minden érdeklődőt, de különösen is a szülőket,
nagyszülőket, pedagógusokat szeretettel várjuk.
ORSZÁGOS MINDSZENTY ZARÁNDOKLAT:
Május 7-én, szombaton lesz a hagyományos Országos
Mindszenty Zarándoklat Esztergomba. Az ünnepi
szentmise 10.30-kor kezdődik az esztergomi bazilikában,
melyet dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergombudapesti érsek úr pontifikál. A szentbeszédet Schönberger
Jenő szatmárnémeti megyéspüspök úr mondja.

Isteni Irgalmasság Vasárnapja
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.
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. 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,
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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, lehet a hitoktatóknál, illetve az irodában.
GYŰJTÉS
A
CSERKÉSZ_DZSEMBORIN
RÉSZTVEVŐK JAVÁRA: Jövő vasárnap, május 8-án a
szentmisék után adományokat gyűjtünk a nyári cserkészdzsemborira utazó két cserkészlány támogatására.
CIKK-NAP: „Jézus utolsó napjai az ókori zsidó
történelem és irodalom tükrében”. David Flusser írását
ismertetjük május 8-án, jövő vasárnap a torony
földszintjén, a könyvtárban, 16 órai kezdettel.
KÖNYVAJÁNLÓ: Munkácsy Mihály KrisztusTrilógiája a Biblia tükrében című könyv Jánossy Gábor
szerkesztésében. Kapható a sekrestyében 300.- Ft-os áron.
GALÉRIA 12: A XII. kerületi alkotóművészek
Húsvét című kiállítása megnyílt a Galéria 12 Egyesület
szervezésében. Cím: Bp.XII. Hajnóczy József u.21. A
kiállítás témája: „Jézus szenvedésétől a feltámadás
fényéig, öröméig.” A kiállítás megtekinthető május 7-ig,
naponta 14-től 18 óráig.
HÚSVÉTI ÖRÖMHÍR: A Magyar Katolikus
Rádió ismét hallgatható Budapest körzetében a 102.1 Mhz
ultrarövid hullámú frekvencián.
NYUGDÍJAS KLUB: „Jó együtt lenni!”,
Legközelebbi összejövetelünk időpontja, május 4. lesz.
Szeretettel várjuk a kedves nyugdíjas társainkat!
BABA-MAMA KLUB: Összejöveteleiket minden
csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig tartják a torony
földszintjén. Szeretettel várják a kismamákat és
gyermekeiket.
URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében
egy-, három- és 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.
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

Május 3.
SZENT FÜLÖP és SZENT JAKAB
apostolok
Fülöp Betszaidából származott, Keresztelő Szent János
tanítványa, és az Úr első tanítványai közé tartozott. Az
evangéliumok elbeszélése szerint három alkalommal kérte az
Úr közbenjárását. Törökországban halt vértanúhalált.
Jakab Alfeus fia, az Úr unokatestvére, a jeruzsálemi egyház
vezetője az apostolok távozása után. Nevéhez egy újszövetségi
levél is kapcsolódik. 62-ben halt vértanúhalált.
Május 4.
SZENT FLÓRIÁN
vértanú
Katonatiszti családból származott, és a császári seregben
szolgált a III. század második felében. Az utolsó nagy
keresztényüldözés idején, amely Diocletianus császár nevéhez
fűződik, az elfogott keresztények segítségére sietett.
Kereszténynek vallotta magát, ezért a bíró elé állították és
halálra ítélték. Az Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch városa
Felső-Ausztriában) a folyóba taszították. Sírja fölé templomot
építettek, amely ma híres kegyhely: a Linztől délre fekvő St.
Florian. Tisztelete nemcsak Ausztriában, hanem
Magyarországon is igen elterjedt. Falvainkban és városainkban
megtalálhatók a Szent Flóriánról készült szobrok és képek.
Katonaruhában, égő házzal ábrázolják, amelyre dézsából vizet
önt. Ez az ábrázolás a róla szóló hagyományból merít. 304-ben
halt vértanúhalált.
Május 7.
BOLDOG GIZELLA
Regensburgban született 980 körül bajor hercegi családból.
Apácának készült, amikor Géza fejedelem 996-ban fia, István
számára feleségül kérte. Példás keresztény és családi élete
hozzájárult ahhoz, „hogy az a nép, amelyet egykor a
keresztények ostorának tartottak, a hithirdetők munkája révén
olyan nemzetté váljon, amely mint a kereszténységnek
századokon át hűséges követője, a hit bátor védőjének kitüntető
nevét érdemelte ki” – írta VI. Pál pápa apostoli levelében.
Veszprémben apácakolostort alapított, ahol udvarhölgyeivel
hímzett templomi ruhákat. Neki tulajdonítják a koronázási
palástot és a pápának adott miseruhát is. István király halála
után a veszprémi kolostorban tartották fogva, majd 1045-ben
Passauba távozott, ahol bencés szerzetesnő, majd apátnő lett.
1060 körül halt meg, és rövidesen szentként tisztelték.

Az egyházi év ünnepeinek megjelenése a családi életben
Május 1. Szent József, a munkásnak ünnepe
A szent család fejének, az ácsnak az ünnepén
beszélgessünk
a
tisztességesen
végzett
munka
fontosságáról, mások munkájának megbecsüléséről, a
családért vállalt felelősségről!

TEMPLOMUNKBAN

SZENTEK ÉLETE:
(Az ADOREMUS májusi száma alapján)
Május 2.
SZENT ATANÁZ
püspök és egyháztanító
Atanáz az egyiptomi Alexandriában született, diakónus
volt Szent Sándor püspök mellett, akit elkísért a Niceai
zsinatra (325). 328-ban lett a város püspöke, és
határozottan küzdött az arianizmus ellen. Számos művet írt
az igaz hit védelmében, sokat szenvedett, és száműzetésbe
is kényszerült. 373-ban halt meg.

A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Szt. Atanáz Püspök és egyháztanító emléknapja
Kedden: Szt. Fülöp és Szt. Jakab Apostolok ünnepe
Szerdán: Szt. Flórián emléknapja

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Galacz Zselyke (V. 7.)
Ullrich Zoé Anna (V. 8.)
Horváth Ádám (V. 8.)
HÁZASSÁGKÖTÉS
Balázs Béla – Szathmáry Csilla (V.6.)

SZENTMISÉT MONDUNK:
Május 5-én, este 6 órakor a papi hivatásokért
Május 6-án, este 6 órakor a Magyar Családokért
Május 7-én, este 6 órakor Szűz Mária Szeplőtelen Szívének
tiszteletére
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Május 5-én, csütörtökön reggel 8 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: ApCsel 2,42-47; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31
Hétfő: ApCsel 4,23-31; Jn 3,1-8
Kedd: 1Kor 15,1-8; Jn 14,6-14
Szerda: ApCsel 5,17-26; Jn 8,31-42
Csütörtök: ApCsel 5,27-33; Jn 3,31-36
Péntek: ApCsel 5,34-42; Jn 6,1-15
Szombat:ApCsel 6,1-7; Jn 6,16-21
Vasárnap: ApCsel 2,14.22-28; 1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35

