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2012. április 22
CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori
Katolikus Egyesület (VÁKE) 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, az egyedülálló szülőket, gyermektelen házaspárokat is, de a
nagyszülőket is az unokáikkal. A tábor időpontja:
2011. július 16-tól 21-ig. Tájékoztató és
jelentkezési lap az irodában és a nagytemplomban,
az ingyenes asztalon található
GYŰJTÉS A CSALÁDOS TÁBOR JAVÁRA:
Ma, vasárnap, április 22-én 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 családos tábor örömteli eseményéből. Az
adományokat előre is hálásan köszönjük!
HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek
részére az idén július 30-tól augusztus 4-ig
szervezünk hittantábort a Diósjenői Plébánián.
Jövő héten bővebb információkkal jelentkezünk.
SZABÓ LÁSZLÓ TEMETÉSE ÉS GYÁSZMISÉJE: Sok éven át a templom falai mellett élt Szabó

László hajléktalan testvérünk, aki február 11-én
éjjel rosszul lett, elesett, felkelni már nem tudott, és
az akkori rendkívüli hidegben megfagyott.
Temetése április 24-én, kedden, reggel 9 órakor
lesz a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben.
Engesztelő gyászmisét mondunk lelki üdvéért
ugyanazon a napon ¼ 6-kor a templomunkban.
ÚJ IMACSOPORT: Az Isteni Irgalmasság és
a Szűz Mária Szeretetláng lelkiségek szellemében
van imaóra minden csütörtökön 17-től 18 óráig a
nagytemplomban, az esti szentmise előtt. Szeretettel várjuk a kedves Híveket a közös imára, hogy az
Úr Jézus szándéka és békéje valósulhasson meg
édes hazánkban és az egész világon.

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
IFJÚSÁGI HITTAN: Fiataloknak és fiatal
felnőtteknek indult ifjúsági hittan a plébániaház
tetőtéri nagytermében, csütörtök esténként 19.30tól. Téma: Az Egyház tanítása. Kiscsoportos
beszélgetés, imádság, ének. Korhatár: 17-től 30
éves korig. Jelentkezni lehet e-mail-ben István
ÉLŐ
atyánál, az isti.iae@gmail.com címen.
RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT:, Immár 6.
alkalommal, ismét megrendezésre kerül az Élő
Rózsafüzér Zarándoklat Budapestért és hazánkért,
Budapest körül: 2012. május 12-én. Plébániánk a
zarándoklat negyedik szakaszába kapcsolódik be.
Bővebb felvilágosítás az ingyenes asztalokra kitett
szórólapokon olvasható. Buzdítjuk a kedves
Híveket, hogy aki testi erővel bírja, ve-gyen részt
ezen az imádságos, gyalogos zarándok-laton.
JUBILEUMI ENGESZTELŐ MINDSZENTY
ZARÁNDOKLAT: 2012-ben lesz 65 éve, hogy

Mindszenty József bíboros, hercegprímás úr
meghirdette a „Boldogasszony Évét”-t, és a
Városmajorból 100.000 férfi zarándokot vezetett
Máriaremetére. Az évforduló kapcsán jubileumi
engesztelő gyalogos zarándoklatot szervezünk
2012. szeptember 15-én Máriaremetére. Mivel a
zarándoklat megszervezése és lebonyolítása
nagyobb költséget igényel, ezért bizalommal kérjük
a támogatásokat. A zarándoklat költségeire nyitott
elkülönített számla száma: OTP 1171200420342915. A befizetés történhet átutalással, illetve
az ingyenes asztalon található csekkekkel.
Segítségüket előre is hálásan köszönjük!
MINDSZENTY CD lemez: Mindszenty
József hercegprímás eredeti, archív rádióbeszédei
hallgathatók meg azon a dupla CD-n, amely az
irodában kapható 3.500.- Ft-os áron.
GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. A nehéz
anyagi helyzetben élő betegek támogatására van
lehetőség a következő módon: Az Egyházmegyei
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Karitász számlájára befizetett összeggel bárki
támogathatja a plébániánk rászoruló betegeinek
gyógyszervásárlását. Az adománynál fontos a cél
megjelölése: „Gyógyszertámogatásra” A plébánia
jelzi a Karitász felé a támogatandók nevét, akik a
támogatás elnyeréséről értesítést kapnak.. A
Főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitászközpont
számlaszáma: 11706016-20468198

ÖNKÉNTES BETEGLÁTÓGATÓK: A Budapesti
Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók
jelentkezését várja. A beteglátogatók beszélgetnek a
betegekkel, idősekkel, és felajánlják számukra a
lelkipásztori szolgálat lehetőségét. A jelentkező
önkéntesek a szolgálatuk megkezdése előtt felkészítő
képzésben vesznek részt, amelynek helyszíne az Országos
Onkológiai Intézet (Bp.XII.Ráth György u.). Az újabb
képzésre
jelentkezni
a
Budapesti
Katolikus
Kórházlelkészségen lehet, hétköznap munka-időben, 8tól 16 óráig a 224-8640-es számon,
TÁMOGATÁS KÉRÉSE: A Budai Irgalmas rendi
Kórház ismételten a katolikus Hívekhez fordul segítségért.
Tenni szeretnének minden nap valamit a magyar
egészségügyért a betegek érdekében. Ehhez kérnek
segítséget, támogatást. Az adományokat a Budai Irgalmas
rendi Kórház 10300002-20109857-70073285 számú
számlájára várják. Szórólap csekkel, valamint az 1 %-os
rendelkezésre szóló nyomtatvány az ingyenes asztalon
található.
ÖRÖMMEL ÜDVÖZÖLJÜK az Hegyvidéki
Önkormányzat új kezdeményezését, a parkban elhelyezett
kutyaürülék-gyűjtő kukák kihelyezését. Tisztelettel kérjük
a kutyatulajdonos kedves Testvéreket, hogy vegyék
igénybe ezek használatát, hogy környezetünk tisztaságának
védelmében példaadó módon cselekedjünk.
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. Alább közöljük
Plébániánk
vonzáskörében
működő
alapítványok

adószámait:
Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:
Célja:a templom megóvása 18040252-1-43
Városmajori Márton Áron Alapítvány
Célja:Közösségi élet támogatása 19675871-1-43
Városmajori Katolikus Egyesület:
Célja: Közösségépítés, karitász 19666433-1-43
Városmajori Kolping Család Közhasznú
Alapítvány
Célja: munkásifjúság támogatása 18236875-1-43
Budai Katolikus Iskola Alapítvány
Célja: Pannonia Sacra támogatása 19668167-1-43
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány
Célja: a cserkészeink támogatása
18253643-1-43
SZENTEK ÉLETE:
Április 23.
Szt. Adalbert püspök és vértanú
Libice várában (Kelet-Csehország) született 956 körül.
Apja, a cseh Szlavnik fejedelem szláv, anyja, Adilburg
pedig szász. A kiváló szellemi képességekkel megáldott
Vojtechet világi pályára szánták. Súlyos betegségéből
felgyógyulva 972-ben a magdeburgi dóm neves iskolájába

került, hogy itt készüljön a papi hivatásra. Bérmáláskor
vette fel az Adalbert nevet. 981-ben visszatért Prágába,
ahol két év múlva a város első püspöke, Dietmar pappá
szentelte. Halála után II. Boleszláv fejedelem, a papság és
a nép Adalbertet választotta püspökké. A hazájában
tapasztalt számos nehézség, sikertelenség és befelé
fordulótermészete arra indította, hogy Jeruzsálembe
zarándokoljon, és magányba töltse életét. A montecassinói
apát javasolta, hogy inkább Rómába menjen és az
aventinói görög kolostorban éljen (990). Később 12 bencés
társával visszament hazájába, ahol Breznovban apátságot
alapított. 994-995-ben Magyarországon térített. Ő
keresztelte meg és bérmálta Szent Istvánt. Hazájába nem
térhetett vissza a politikai állapotok miatt, ezért tovább
folytatta missziós munkáját a poroszok között. 997. április
23-án halt vértanúhalált Tentikkennél (Danzig közelében).
Az Esztergom-budapesti főegyházmegye fővédőszentje.
Április 25.
Szent Márk evangélista
A hagyomány szerint a tanítványok közé tartozott. Az
Apostolok Cselekedetei említi, hogy Péter apostol Heródes
börtönéből való szabadulása után az ő házukba ment.
Krisztus elfogásakor – evangéliumának tanúsága szerint –
őt, a kíváncsiskodó fiatalt el akarták hurcolni, de a rajta
lévő lepedőt veszni hagyva, mezítelenül elfutott. Házukban
tartotta a közösség összejöveteleit. Az apostolok kísérője
volt, Pál apostol többször is megemlékezett róla, sőt római
fogsága idején Timóteust arra kérte, hogy hozza magával.
Így Márk bizonyára tanúja volt Pál apostol
vértanúságának. Péter apostolhoz is szoros kapcsolat fűzte,
„Péter tolmácsának” tartották. Evangéliuma 50-60 között
íródott, és elsősorban Péter tanítását tartalmazza. A
hagyomány szerint az alexandriai egyház alapítója, a város
első püspöke. Valószínűleg Traianus császár idejében (98117) szenvedett vértanúságot. Ereklyéit a IX. században
Velencébe vitték, és ő a város védőszentje. Keleten
kezdettől fogva, nyugaton a XI. századtól tartották meg
ünnepét. E napon van a búzaszentelő körmenet, amely
visszanyúlik az ősi pogány Rómának a termés
megtartásáért való áldozati napjához. Nagy Konstantin
császár ennek keresztény értelmet adott, majd Nagy Szent
Gergely pápa ünnepélyes körmenetté szervezte. A XI.
századtól kezdték e napon a termés megáldását. Ma
számos helyen ezen a napon vagy hazánkban április utolsó
vasárnapján végzik a szertartást.

A HÉTEN LESZ:
Hétfőn:
Szt.
Adalbert
püspök,
Szerdán: Szent Márk Evangélista Ünnep .
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Róth Sarazin Leo Fülöp Gabriel (IV. 28.)
Racsek Szilvia (IV. 29.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Dobos Mihálynét (IV. 23.)
Szabó Lászlót (IV. 24.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Április 25-én, szerdán este 6 órakor

vértanú,

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: ApCsel 3,13-15; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
Hétfő: ApCsel 6,8-15; Jn 6,22-29
Kedd: ApCsel 7,51-8,1a; Jn 6,30-35
Szerda: 1Pét 5,5b-14; Mk 16,15-20
Csütörtök: ApCsel 8,26-40; Jn 6,44-51
Péntek: ApCsel 9,1-20; Jn 6,52-59
Szombat: ApCsel 9,31-42; Jn 6,60-69
Vasárnap: ApCsel 4,8-12; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18

