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A Család Éve

GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK JAVÁRA: Jövő vasárnap, február 20-án országos gyűjtést
tartunk a katolikus iskolák javára. Az adományokat a
szentmisék után a templom kijáratainál gyűjtjük. Előre is
hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat.
KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA Következő
előadása jövő vasárnap, február 20-án, este 7 órakor lesz
a kistemplomban. A meghívott előadó Vecsei Miklós a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke.
Előadásának címe: „A rossz segítség bűn”. Mindenkit
szeretettel várnak a szervezők.

IFJÚSÁGI FARSANG: Pénteken, február 18án, este 7 órától a plébánia lelkes tagjai ifjúsági
farsangi mulatságot szerveznek a Kistemplomban a
városmajori fiatalok számára.
PASA BÁL: A Pannonia Sacra Katolikus
Általános Iskola 20 éves jubileumi bálját rendezi
február 19-én, szombaton a rózsadombi Móricz
Zsigmond Gimnáziumban. Jegyek az iskola titkárságán
kaphatók, Csaba u.16. szám alatt 8-tól 16 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel hív Dóra Zoltán, az
iskola igazgatója.
A BUDAI PLÉBÁNIÁK FARSANGI BÁLJA:
2011. március 5-én, szombaton lesz a rózsadombi
Móricz Zsigmond Gimnáziumban. (Bp. II.
Törökvész út 48.) Jegyek kaphatók a plébánia irodájában 3.500.- Ft-os áron.
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2011.június 10-től
13-ig autóbuszos zarándoklatot szervez a városmajori
Kolping Család Egyesület Csíksomlyóra. Még lehet
jelentkezni a plébánia-irodában.
HITTAN
FELNŐTTEKNEK
FELNŐTT
MÓDRA: HITÜNK IGAZSÁGAINAK ISMERETÉBEN SZÜNTELENÜL NÖVEKEDNÜNK KELL.
Ezért folytatódik kétféle sorozatunk. Egyik sorozat:
minden hónap első szerdáján (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. Február 16-án

Évközi 6. Vasárnap

egy kalandos sorsú lengyel férfi (volt katona,
festőművész, szegénygondozó) életével ismerkedünk
meg. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
MEGÚJULÓ FŐBEJÁRAT: Folyamatosan
zajlik a templom főbejáratának felújítása, ami a
lépcsőzet, a burkolat és a vasszerkezetek felújítását
foglalja magában. A munkálatok miatti kellemetlenségekért a kedves Hívek megértő türelmét kérjük.
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a
torony földszintjén. Legközelebb 2011. február 16-án.
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.
FALIÚJSÁG: A nagytemplom főbejáratánál
található két külső faliújságon elgondolkodtató, lelki
épülést szolgáló képek, írások láthatók. Szeretettel
ajánljuk a kedves Hívek szíves figyelmébe.
ÚJ HAJTÁS: A nagytemplomban kapható
újságok közül ezúttal az Új Hajtás című havonta
megjelenő folyóiratra hívjuk fel a kedves Hívek
figyelmét. A kárpátaljai hírekről, eseményekről szóló
cikkeket tartalmazó, új, szép kivitelben megjelenő
lapot a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház adja ki. A
lap megvásárlásával a kárpátaljai testvéreinket
támogathatjuk.
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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 Koordiná-
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ciós Tanácsa kiadványából, „Imádság és ünneplés
a családban”, vett idézetek. A felelős szerkesztője:
dr. Gáll Márton. A kiadásért felelős: Radnai Jenő,
családreferens.
AZ IMÁDSÁGRA NEVELÉS
KOROSZTÁLYOK SZERINT
Óvodáskorban (3-6 éves korig)
Ez a három év sorsdöntő a gyermek számára, mert
ekkor alakulnak ki természetes jellemvonásai: a
segítőkészség, a testvériesség, az önzetlenség, a
lelkiismeretesség; a készség az öröm, a hála és a
csend átélésére. Ekkor alapozhatják meg a szülők
gyermekük hitbeli ismereteit. A gyermek felfedezi
a jóságos és gondviselő Atyát, aki felé kitárhatja a
szívét. Azok az egészen rövid kis imádságok,
amelyeket a kisgyermek mondogat, kezdetét
jelentik az Istennel folytatott szeretetteljes
párbeszédnek. 4-5 éves korban megtaníthatjuk az
Egyház hivatalos imáit. A kötött ima előnye, hogy
az élet legválságosabb pillanataiban is felbukkanhat
lelkünk legmélyéből. A kisgyermek életében meg
kell jelennie a rendszerességnek. Az adottságoktól,
a családi körülményektől függően alakítsunk ki egy
rendszeres időpontot, amikor együtt imádkozik a
család. Ez a közös ima lesz a nap súlypontja.
Reggel a három-négy évesek imádsága Isten
áldásának kérése, vagy rövid reggeli köszöntés
legyen, esetleg az a kívánság, hogy Isten legyen
velünk egész nap. A családi étkezés, különösen
vasárnap egy kis ünnep, ez mutatkozzék meg az
imában is. A szülők és nagyobb testvérek
összeszedett, áhítatos magatartása a közös imában
hozzájárul ahhoz, hogy az óvodás gyermek
megtanulja, milyen a helyes magatartás az ima
közben, mi az imádság hangvétele, stílusa. Ezért
bármikor,
bármilyen
röviden
imádkozunk,
távolítsuk el a zavaró körülményeket. Az
imádkozáshoz megfelelő légkör és környezet
szükséges: pl. kis sarok, falon feldíszített szentkép,
égő gyertya és esetleg kézfogás. Az ima ne
erőltesse meg a gyermeket, sem időben, sem
tartalmában! Ezáltal elkerüljük a fegyelmezés
problémáját is. Amikor kötött imát használunk,
mindig lássuk el valami egyedi szándékkal.
Olyannal, hogy a gyermek is értse, miről van szó,
miért vagy kiért imádkozunk. Előfordulhat, hogy a
kisóvodás nem akar imádkozni. Semmiképpen ne
erőltessük, ne is ígérgessünk jutalmat, ha
imádkozik! Az imában az Isten dicsőítése, a hála és
a bűnbánat hangjai érződnek, s csak ritkán
fohászkodjunk kérő imával! Ebben a korban a
családi
ima
liturgiájába
beépíthetők
a
szentírásolvasás és taizei-, vagy könnyebb
népénekek. Az óvodás gyermek már része a
közösségnek
(otthon,
óvodában,
baráti
társaságban), és ennek tudatában is van. Hasznos
tehát, ha részt tud venni ezen közösségek
imádságos eseményein, pl. egy kiránduláson

mondott közös imában. A család imaéletét
kiegészíthetik az óvodás hittanon tanult imádságok,
énekek.
SZENTEK ÉLETE:
(Az ADOREMUS februári száma alapján)
Február 14.
SZENT CIRILL és SZENT METÓD
Európa társvédőszentjei
Cirill és Metód testvérek voltak, Tesszalonikából
származtak.
Morvaországban
hirdették
az
evangéliumot, szláv nyelvre fordították a Szentírást, és
az úgynevezett cirill betűkkel a liturgikus szövegeket
is megszerkesztették szláv nyelven. Rómába hívták
őket, ahol Cirill 869. február 14-én elhunyt, Metódot
pedig püspökké szentelték. Tovább folytatta sok
küszködés közepette missziós tevékenységét, sokat
fáradozott a szlávok és a germánok ellentéteinek
megszüntetéséért. 885. április 6-án halt meg
Velehrádban. 1980-ban II. János Pál pápa Európa
társvédőszentjeinek nyilvánította őket.
Február 17.
A szervita rend hét szent alapítója
A Firenzében született hét férfi abbahagyta világi
tevékenységét, és remeteségbe vonult a Senario
hegyére, ahol különösképpen a Boldogságos Szüzet
tisztelték. Prédikáltak és megalapították Mária
szolgáinak rendjét, amelynek jóváhagyását 1304-ben
nyerték el. Ünnepüket az egyik alapító, Falconieri
Szent Elek mennyei születésnapján tartja az Egyház.
Később női ága is alakult, több kongregációja van az
egész világon. A magyar rendtartomány a firenzei
tartományhoz csatlakozott, amely a XIX. században
alakult, amikor néhány harmadrendi (segítők)
csoporthoz tartozó hölgy a Ss. Annunziata
(Legszentebb Angyali Üdvözlet) templomban Giuliana
Signorini vezetésével úgy határozott, hogy közös életet
kezd el Firenze közelében. Ez 1854 körül történt. A
magyarországi rendtartományt 1922-ben alapította
Marchi M. Cirill szervita atya és Baitz M. Erzsébet
nővér. 1950-ben feloszlatták a rendet is a többihez
hasonlóan (száztíz tagja volt), és 1991-ben újraindult a
szerzetesi élet. Hazánkban több házuk van, ahol
nevelői tevékenységet folytatnak.

A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Szt.Cirill szerzetes és Szt. Metód püspök,
Európa Társvédőszentjeinek Ünnepe
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Csiki Jánosnét (II. 18.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Február 17-én, csütörtökön este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Sir 15,15-20; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Hétfő: ApCsel 13,46-49; Mk 8,11-13
Kedd: Ter 6,5-8;7,1-5.10; Mk 8,14-21
Szerda: Ter 8,6-13.20-22; Mk 8,22-26
Csütörtök: Ter 9,1-13; Mk 8,27-33
Péntek: Ter 11,1-9 Mk 8,34-9,1
Szombat: Zsid 11,1-7; Mk 9,2-13
Vasárnap: Lev 19,1-2.17-18; 1Kor 3,16-23; Mt
5,38-48

