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VIII. évfolyam 8. szám 

 GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK javára: Az 
elmúlt vasárnap országos gyűjtést volt a katolikus iskolák 
javára. Hálásan köszönjük az 517.000.- Ft összegű 
nagylelkű adományt.     
 HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS is volt múlt 
vasárnap. Hálásan köszönjük az 508.000.- Ft támogatást. 
Isten fizesse meg!       
 PANNONIA SACRA MISÉJE: Március 2-án, 
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia 
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt. 
 SZENTSÉGIMÁDÁS: Március 3-án, elsőcsü-
törtökön egész napos szentségimádás lesz a papi 
hivatásokért és a papok hűségéért. A szentségimádásra 
jelentkezni lehet az irodában.      
 ELSŐPÉNTEKEN, március 4-én, az esti 6 
órai szentmisét és szentbeszédet Prof. dr. 
Bolberitz Pál egyetemi tanár mondja A 
szentmise után beszélgetésre is lesz lehetőség a 
kistemplomban. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.           
 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. 
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz március 
7-én, hétfőn, este ½ 8-kor az új plébánia épületében. 
Hívjuk a testület tagjait.  
 CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori Katolikus 
Egyesület ezen a nyáron ismét megrendezi a hagyományos 
nyári családos táborát a már jól ismert helyen: Verőce-
Csattogóvölgyben. A táborba nagy szeretettel várjuk a 
plébánia közösségéhez kapcsolódó családokat, a nevelő 
szülőket, gyermektelen házaspárokat is, de a nagyszülőket 
is az unokáikkal. A tábor időpontja: 2011. július 11-től 
16-ig. Tájékoztató és jelentkezési lap az irodában és a 
nagytemplomban, az ingyenes asztalon található. 
 ÖSVÉNY: Könyvismertetés lesz három vasárnapon 
keresztül, február 27-én, március 13-án és március 27-én 
16-tól 18 óráig a könyvtárban, a torony földszintjén. 
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete című könyvét 
ismertetjük és beszélgetünk róla. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket!      

 HÉTKÖZNAPOK LELKIGYAKORLATA: A 
nagyböjtben – a család évében – hétköznapok 
lelkigyakorlatára szeretnénk meghívni mindazokat, akik 
elcsendesedve, önmagukba nézve szeretnének készülni 
Húsvét ünnepére. A lelkigyakorlat a legintenzívebb módja 
annak, hogy ismét visszataláljunk a szerető és gondviselő 
Isten felénk nyújtott, kitárt karjaiba. Mindenkit, aki 
szeretné önmagát Istennek ezzel a szerető, visszafogadó, 
átalakító jelenlétével megajándékozni, szeretettel hívunk a 
városmajori plébániai közösség nagyböjti hétköznapok 
lelkigyakorlatára, melynek első találkozási időpontja: 
2011. március 13. vasárnap este ½ 6. Helye: Torony I. 
emelete. Előzetes jelentkezés szükséges a plébánia 
irodájában. Ennek határideje: 2011. március 6. 
vasárnap. Lelkigyakorlatot nemcsak a világtól elvonultan 
lehet végezni, hanem otthon a mindennapi életem keretei 
között is. Ennek ad hátteret a heti találkozás, jelen esetben 
a nagyböjt vasárnap estéi. Az együttléteken együtt 
imádkozunk, alaposabban megismerve különféle 
imamódokat: a szentírási szemlélődést, képmeditáció, stb. 
A kiscsoportos beszélgetésben megosztjuk egymással az 
elmúlt hét tapasztalatait, ezzel segítve és bátorítva egymást 
a közös úton. Otthon pedig, naponta 20-30 percet csendes, 
imádságos elmélyüléssel, és 10 percet az elmúlt napra való 
visszatekintéssel töltünk, amihez írott formában is kapunk 
indítást, témát, javaslatokat és segítséget a lelkigyakorlat 
kísérőjétől. Egyéni igényemnek megfelelően mindehhez 
még személyes kíséretet is kérhetek. Mindezt együtt 
nevezzük „hétköznapok lelkigyakorlatának”, mely során 
rátalálhatunk mindennapi életünkben a tevékenység és az 
Istenre-figyelés egészséges egyensúlyára.  
A lelkigyakorlat kísérője Tegzes Katalin s.a. nővér.  
 NYUGDÍJAS KLUB: „Jó együtt lenni!”Hosszú évek 
óta összejövünk minden hónap első és harmadik szerdáján. 
Imádkozunk, beszélgetünk, verseket olvasunk, együtt 
örülünk egymás örömének, vagy szomorkodunk egymás 
bánatán. Szeretettel várjuk csatlakozni szándékozó kedves 
nyugdíjas testvéreinket, legközelebb március 2-án, majd 
az azt követő összejöveteleinken.  
 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, hogy ilyen módon is 
hozzájáruljunk a Család évének gyümölcsöző 
megéléséhez. A részletek az Országos Lelkipásztori 
Intézet Világiak Koordiná-ciós Tanácsa kiadványából, 
„Imádság és ünneplés a családban” című 
munkafüzetéből vett idézetek. A  kiadvány felelős 
szerkesztője: dr. Gáll Márton. A kiadásért felelős: Radnai 
Jenő, családreferens.      
 
            IMÁDSÁGRA NEVELÉS          
  KOROSZTÁLYOK SZERINT                 
            A serdülő és ifjúkorban (12 éves kortól) 
A kamasz gyermek eleki fejlődésének kulcspontja az, hogy 
milyen a belső, személyes kapcsolata Jézussal, és hogyan 
alakul kapcsolata a hívő keresztény közösséggel. Nagy 
számban vannak fiatalok, akik úgy gondolják ebben a 
korban, hogy a hit gyerekeknek való, és nem ismernek 
elegendő okot, hogy tovább gyakorolják hitüket. 
Abbahagyják a misére járást, s nem szívesen vesznek már 
részt a közös családi imákban. Imaéletüket magányosan, a 
saját birodalmukban kívánják folytatni. A kamaszt hozzá 
kell segíteni egy imádságos önkifejezési módhoz. Az 
éneknek továbbra is fontos szerepet kell kapnia. Érdemes 
kezükbe adni nagy emberek rövid elmélkedéseit, 
imádságos gondolatait, megértetni velük a lelki 
olvasmányok fontosságát. Imádkozniuk kell saját 
jövendőbeli társukért, hivatásukért, a világbékéért. Az 
imanapló (Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus) vezetése 
is jó gondolat. Nagy jelentőséget kapnak a saját 
korosztályával együtt szerzett közösségi lelki élmények. 
Ennek hatásos alkalmai lehetnek: lelkigyakorlatok, ifjúsági 
találkozók, ifjúsági búcsúk, zarándoklatok, lelkiségi 
mozgalmak által szervezett programok. Építsük be a család 
programjába ezeket az eseményeket, amelyek a kamaszok 
hitéletének megújításához és fölfrissítéséhez igen 
értékesek! Ebben a korban a serdülőnek meg kell tanulnia 
az elmélkedés alapjait és formáit. Ezt vegyük figyelembe a 
családi imák és liturgiák kialakításakor, és hagyjunk erre 
elegendő időt, illetve beszélgessünk róla. A családi lelki 
nevelésnek, csakúgy mint az imaéletnek hathatós segítői a 
következők: a rózsafüzér és a Szent Zsolozsma. A 
Szentolvasó az egyház kedves imádsága, ezért fontos, 
hogy azt a fiatalok megismerjék, s szívesen imádkozzák. A 
15 titok magasrendű szentírási elmélkedés, de első 
alkalommal ezek magyarázatra szorulnak. A családdal 
nem csak az esti ima keretében, hanem pl. zarándoklat 
alatt, kirándulás közben, hosszabb autó vagy vonatút alatt 
is lehet rózsafüzérezni. A Szent Zsolozsma a II. Vatikáni 
Zsinat tanítása szerint az imádkozó Krisztushoz kapcsol. A 
liturgiára vonatkozó zsinati dokumentum az elmondottak 
értelmében ajánlja Isten népének fokozatos bevonását. 
Mint család is bekapcsolódhatunk az Egyház közös 
imájába, pl. esti imaként, de ehhez szülői felkészítés 
szükséges: el kell magyaráznunk a zsolozsmázás lényegét 
és módját. 17-20 éves korban tovább folytatódik az 
önállósodás, és új minőséget érhet el a keresztény nevelés. 

„Ez az az életszakasz, amikor az Evangéliumot megfelelő 
közlés segítségével úgy lehet megragadni és befogadni, 
hogy értelmet ad az életnek, s olyan erények tudnak 
kialakulni a fiatal emberekben, amelyek máshonnan 
megközelíthetetlenek: a dolgokról való lemondás, a tőlük 
való függetlenség, a szelídség, az igazságosság, 
elkötelezettség, kiengesztelődés, az abszolútum és a 
láthatatlan világ iránti érzék és egyéb tulajdonságok, 
amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a fiatalok többi társaik 
között Krisztus tanúi lehessenek.” (Catechesi Tradendae 
39.)            
 
       SZENTEK ÉLETE:   
 (Az ADOREMUS márciusi száma alapján)                    
      Március 4.      
           SZENT KÁZMÉR                     
A litván egyház patrónusának emléknapja. A litván és 
lengyel származású fejedelem az evangélium szellemében 
élte életét. Az uralkodást szolgálatnak tekintette. 
Különösen a szegények iránti szeretete volt példamutató, 
és kitűnt az Eucharisztia és Szűz Mária tiszteletében. 
1484-ben ezen a napon halt meg fiatalon, huszonöt éves 
korában. Sírja a vilniusi székesegyházban van.  
       Március 4.         
  BOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN  
        püspök és vértanú           
Meszlényi Zoltán 1892. január 2-án született Hatvanban. 
1915. október 28-án Innsbruckban szentelték pappá. 1917-
től érseki szertartó és levéltáros, 1920-tól érseki titkár. 
1937. október 28-án püspökké szentelték. Püspöki 
jelmondata: Fidenter ac fideliter – bizalommal és hűséggel. 
1950. június 17-én esztergomi káptalani helynöknek 
választották. Tizenkét nap múlva, június 29-én elhurcolták 
Esztergomból. A kistarcsai börtönben a kegyetlen 
bánásmód következtében 1951. március 4-én halt meg. 
Jeltelen sírjának holléte, akárcsak a halál időpontja sokáig 
ismeretlen volt. Hamvas Endre csanádi püspök már 1956 
szeptemberében szerette volna exhumáltatni és áthelyezni 
a földi maradványokat az esztergomi bazilika kriptájába. A 
forradalom eseményei azonban meggátolták ezt. Végül 
1957-ben az egykori börtönlelkész segítségével 
állapították meg, hogy Meszlényi Zoltán az új köztemető 
egyik sírja alatt nyugszik. Újratemetésére azonban csak 
1966. június 23-án szállították át a koporsót az esztergomi 
bazilika altemplomába. A nyilvánosság kizárásával tartott 
szertartáson csupán néhány paptársa jelenhetett meg. 
Boldoggá avatására 2009. október 31-én került sor az 
esztergomi bazilikában.       
    A HÉTEN LESZ:  
Pénteken: Szt. Kázmér és Boldog Meszlényi Zoltán emléknapja   
Szombaton: Szűz Mária szombatja emléknap  
SZENTMISÉT MONDUNK:   
Március 3-án, este 6 órakor a papi hivatásokért 
Március 4-én, este 6 órakor a Magyar Családokért 
Március 5-én, este 6 órakor Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 
tiszteletére                 
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Március 4-én, péntek reggel 7 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: Iz 49,14-15; 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34 
Hétfő: Sir 17,20-28; Mk 10,17-27  
Kedd: Sir 35,1-15; Mk 10,28-31  
Szerda: Sir 36,1-2.5-6.13-19; Mk 10,32-45  
Csütörtök: Sir 42,15-26; Mk 10,46-52  
Péntek: Sir 44,1.9-13; Mk 11,11-26  
Szombat: Sir 51,17-27; Mk 11,27-33  
Vasárnap: MT 11,18.26-28.32; Róm 3,21-25a.28; Mt 7,21-27 


