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A Család Éve

ÖKUMENIKUS IMAHÉT: utolsó napja van
ma. Ezen a napon este fél 7-kor az Evangélikus
Templomban. (Kékgolyó u.17.) lesz a közös ima,
amikor Gulybán Gergely, görög katolikus egyetemi
lelkész lesz a vendég igehirdető.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS volt
múlt vasárnap. Hálásan köszönjük az 546.000.- Ft
összegű adományt.
KÖSZÖNET Hálásan köszönjük a sok munkát,
segítséget mindazoknak, akik az új plébánia és
közösségi ház takarítása terén, és a költöztetés terén
végeztek, és ezzel megkönnyítették mindkettőnknek,
István atyának és nekem az átköltözést. Zoltán atya
HONLAP: Megújult a Plébánia honlapja.
Szeretettel ajánljuk a kedves Hívek figyelmébe. A
honlap címe: www.varosmajoriplebania.hu. Ismételten
mondunk köszönetet a honlap készítőinek, a Visualia
Kreatív Ügynökségnek, személy szerint Simon
Erzsébetnek
és
Ivánka
Gábornak
valamint
munkatársainak az igényes és szép grafikai tervezésért
és a honlap üzemeltetéséért.
IDEGEN NYELVŰ KÖNYVVÁSÁR: Január
29-én, jövő szombaton a Kistemplomban idegen
nyelvű könyvvásár lesz 15-től 18 óráig. Kérjük a
kedves Híveket, hogy szóljanak erről a templomba
nem járó szomszédaiknak és ismerőseiknek is, mivel
évente csak egyszer tartunk ilyen árusítást.
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a
torony földszintjén. Legközelebb 2011. február 2-án.
BABA-MAMA
KLUB:
Összejöveteleiket
minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig tartják a
torony földszintjén. Szeretettel várjuk a kismamákat és
gyermekeiket.
IFJÚSÁGI FARSANG: Előzetesen hirdetjük,
hogy február 18-án, este 7 órától a plébánia lelkes
tagjai ifjúsági farsangi mulatságot szerveznek a
Kistemplomban a városmajori fiatalok számára.
További információk a jövő heti hírlevélben
olvashatók.

Évközi 3. Vasárnap

A BUDAI PLÉBÁNIÁK FARSANGI BÁLJA:
2011. március 5-én, szombaton lesz a rózsadombi
Móricz Zsigmond Gimnáziumban. (Bp. II.
Törökvész út 48.) Jegyek kaphatók a plébániairodában 3.500.- Ft-os áron.
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2011.június 10-től
13-ig autóbuszos zarándoklatot szervez a városmajori
Kolping Család Egyesület Csíksomlyóra. Várjuk a
jelentkezőket. Jelentkezni lehet a plébánia-irodában.
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
(febr.16. márc.16. máj.18. és jún.15.). Szent életű
emberek pályafutásáról és annak tanulságairól
beszélgetünk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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,
hogy 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 csúszásmentesítés és a kellő óvatosság oldja
meg a helyzetet. Erre az óvatosságra nagy bizalommal
kérem a kedves Híveket.
Zoltán atya
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.

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

2011. A CSALÁD ÉVE
2010. december 26-án, a Szent Család
Vasárnapján, megkezdődött országunkban 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, „Imádság és ünneplés a családban”,
vett idézetek. A felelős szerkesztője: dr. Gáll Márton.
A kiadásért felelős: Radnai Jenő, családreferens.
EGYÉNI IMA, PÁROK KÖZÖS IMÁJA,
CSALÁDI IMA GYEREKEKKEL
Két vallásos fiatalnak, akik házasságra készülnek,
külön-külön létezik imaélete, melyet a többi
tulajdonságukkal együtt visznek a kapcsolatba. Ennek
a kialakuló közös imádságok mellett meg kell
maradnia, fejlődnie és gazdagodnia kell egész életükön
át. Szerencsés esetben a párok már a házasságkötésük
előtt is tudnak együtt Istenhez fordulni. Ez a
párválasztásnál feltétlenül pozitív szempont. Idővel
minden keresztény házaspárnak meg kell találnia azt a
formát, melyben együtt is tudnak imádkozni. Az
egyházmegyei zsinat ajánlása szerint: „Nagyon
dicséretes, ha a házaspárok az ismertebb kötött imák
mellett a zsolozsmát és a szentolvasót is végzik és a
saját szavaikkal is imádkoznak. Lelkiéletüket többek
közt erősíti a Szentírás és a lelki könyvek közös
olvasása.”
(Esztergom-Budapesti
Egyházmegye
Zsinati könyve 2227.) A gyerekek születésével,
bevonva őket is a közös imába, kialakul a
hagyományos értelemben vett családi ima. Nagyon
kell arra figyelni, hogy a család imaélete ne szűküljön
le a gyerekekkel végzett esti imára. Tapasztalatok
szerint a családi ima akkor működik a legjobban, ha
annak összeállításába a gyermekek is (koruknak
megfelelően rövid fohásszal, énekkel, vagy szentírási
részlettel) bekapcsolódnak. Figyelni kell arra, hogy a
közös családi ima ne rekedjen meg egy szinten, ne
váljék felszínessé. Ehhez a biztosíték a szülők egyéni
és páros imaélete. Ebbe az imába alkalmanként a
nagyobb gyerek(ek) – megtiszteltetésképpen, mintegy
a felnőtté válásuk elismeréseként – bevonhatók. „A
keresztény házasság éltető és összetartó ereje a
házastársak rendszeres közös imája egymással és
gyermekeikkel, továbbá a mélyebb, személyes lelki
beszélgetések, amelyekre időről időre mindenképpen
időt kell találniuk…” (A Boldogabb Családokért, A
Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele)
SZENTEK ÉLETE:
Január 24. SZALÉZI SZENT FERENC
püspök és egyháztanító
Az Annecy melletti Sales kastélyában született
1567-ben. Padovában polgári és egyházjogból,
Párizsban teológiából doktorált. Pappá szentelése után
fáradhatatlanul dolgozott a katolikus újjászületésért.
Genf püspökeként a trentói zsinat határozatainak
megvalósítója. Írásaival is segítségére sietett híveinek
(Filótea). Kiterjedt levelezést folytatott, és felismerte a
nyomdászat jelentőségét. 1610-ben Chantal Szent
Franciskával megalapították a vizitációs nővérek
rendjét. Működésének alapelve – Radó Polikárp szerint

– abban rejlett, hogy a keresztény élet lényege az isteni
szeretet. Lyonban halt meg 1622. december 28-án,
Annecyben temették el ezen a napon.
Január 26. SZENT TIMÓTEUS
és SZENT TITUSZ püspökök
Szent Pál apostol legkedvesebb munkatársai
voltak. Timóteus az efezisu egyház, Titusz pedig a
krétai egyház feje. Az újszövetségi iratok közül nekik
írta az úgynevezett lelkipásztori leveleket, amelyekben
elsősorban nem teológiai tanítások, hanem gyakorlati
tanácsok találhatók. A levelek hangja is nagyon
közvetlen, eligazítja őket elöljárói szolgálatukban, és
tanácsokkal látja el őket a hívek oktatására
vonatkozóan is. A Béda-féle Martyrologium (735)
Szent Timóteus ünnepét január 24-re helyezte, és
Rómában már a XIII. században ezen a napon kezdték
ünnepelni. Szent Titusz ünnepe csak 1854-ben jelent
meg a római naptárban február 6-án. A II. vatikáni
zsinatot követő naptárreform idején helyezték át
Timóteus mellé, január 26-ra.
Január 28. AQUINÓI SZENT TAMÁS
áldozópap és egyháztanító
Roccasecca kastélyában, Monte Cassino
közelében született 1225 körül. Tizennyolc éves
korában belépett a domonkosok közé. Párizsban tanult
teológiát, majd később ott is tanított. Nagy Szent
Albert tanítványai közé tartozott. Számos itáliai
városban tanított. A Szentírást és az egyházatyák
tanítását nagyon jól ismerte, Arisztotelész és Platon
filozófiája sokat foglakoztatta. Hatalmas teológiai
műveket hagyott az utókorra, amelyek magyar nyelven
is megjelentek (Summa). 1274. március 7-én halt meg
a fossanovai ciszterci kolostorban, 1369-ben ezen a
napon vitték át földi maradványait Toulouse-ba. A
fossanovai kolostorban ma is eredeti állapotában
tartották meg azt a szobát, ahonnan az örök életbe
távozott.
A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Szalézi Szt. Ferenc püspök,egyh.tanító
emléknapja
Kedden: Szt. Pál Apostol megtérésének ünnepe
Szerdán: Szt. Timóteus és Szt. Titusz püspökök
emléknapja
Pénteken: Aquinói Szt. Tamás áldozópap és
egyháztanító emléknapja
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Serényi Róbertet (I. 28.)
Kis Istvánnét (I. 28.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Január 27-én, csütörtökön reggel 8 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Iz 8,23b-9,3; 1Kor 1,10-13,17; Mt 4,12-23
Hétfő: Zsid 9,15.24-28; Mk 3,22-30
Kedd: ApCsel 9,1-22; Mk 16,15-28
Szerda: 2Tim 1,1-8; Lk 10,1-9
Csütörtök: Zsid 10,19-25; Mk 4,21-35
Péntek: Zsid 10,32-39; Mk 4,26-34
Szombat: Zsid 11,1-2.8-19; Mk 4,35-40
Vasárnap: Szof 2,3;3,12-13; 1Kor 1,26-31; Mt 5,112a

