IX. évfolyam 18. szám

2012. május 6.

……………………………… HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

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!
LITÁNIA MÁJUS HÓNAPBAN: A lorétói
litániát énekeljük május hónapban minden este a
szentmise után. Vasárnap a szentóra keretében.
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz május 7én, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánián. Hívjuk a testület
tagjait!

CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori
Plébánia ezen a nyáron ismét megszervezi a
Plébánia 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
HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek
részére az idén július 30-tól augusztus 4-ig
szervezünk hittantábort a Diósjenői Plébánián.
Jelentkezési lapok kérhetők a hitoktatóktól, illetve
a plébánia irodájában.
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. Szeretet-tel várjuk a kedves Híveket a
közös imára, hogy az Úr Jézus szándéka és békéje
valósulhasson meg édes hazánkban és az egész világon.
IFJÚSÁGI HITTAN: Fiataloknak és fiatal
felnőtteknek indult ifjúsági hittan a plébániaház tetőtéri
nagytermében, csütörtök esténként 19.30-tól. Mire
számíthatsz? Egyház tanítása különböző témákról,
kiscsoportos beszélgetés, imádság, ének. Korhatár: 17-től
30 éves korig. Jelentkezni lehet e-mail-ben István atyánál,
az isti.iae@gmail.com címen.

ÉLŐ 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, vegyen részt
ezen az imádságos, gyalogos zarándok-laton.
JUBILEUMI ŐSZI 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 11712004-20342915. A
befizetés történhet átutalással, illetve az ingyenes asztalon
található csekkekkel. Segítségüket előre is hálásan
köszönjük!
ELVÁLTAK SZENTMISÉJE: Minden hónap első
keddjén 18 órára szentmisére és utána beszélgetésre hívja
az elváltakat Herpy György atya a Budapest Belvárosi
Főplébánia templomba. Május hónapban az ünnep miatt a
2. kedden, május 8-án lesz a szentmise és a találkozás.
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a
torony földszintjén. Legközelebb 2012. május 16-án.
Együtt lenni jó!
GYÉMÁNT MISE: Kerényi Lajos atya, aki káplán
volt itt a Városmajorban is, idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. A Szent Kereszt templomban
(Bp.IX.Üllői út 145.) június 24-én, 9 órakor ünnepi
szentmisével szeretnék megünnepelni ezt az évfordulót. A
meglepetés az lenne, hogy a kedves Hívek megtöltenék a
templomot és a gyémánt mise után a templom kertjét is,
ahol köszönthetnék Kerényi atyát és együtt ünnepelhetnének vele. (A szervezők meghívó üzenete)
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GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. A nehéz anyagi
helyzetben élő betegek támogatására van lehetőség a
következő módon: Az Egyházmegyei 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.
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
Plébániánkhoz tartozó 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:
Közösségépítés,
karitász
19666433-1-43
Célja:
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
KIADÓ LAKÁS: Kiadó lakást ajánlunk megbízható,
kezdő házaspárnak vagy kicsi, de bővülni akaró családnak,
jutányos áron: Budán, a Ráth György utcában, két szoba
összkomfortos, 52 nm-es, központi fűtéses. A konyhában
beépített bútor, villanytűzhely, a szobák félig berendezve.
Megtekinthető előzetes időpont egyeztetés után.
Jelentkezés és bővebb információ az ungerzsuzsa@tonline.hu e-mail címen, ill. esetleg telefonon 7 és 21 óra
között a 355-9109 számon.
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.
Május 11.
BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA
szűz és vértanú
Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek
Társaságába, ahol fogadalmakkal teljesen Istennek
szentelte életét. Örökfogadalmi mottója: „Alleluja! Ecce
ego, mitte me!” (Alleluja! Itt vagyok, engem küldj!)
Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki
nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális,
mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az
üldözöttek mentésében a II. világháború idején. 1943-ban
tudatosan felajánlotta életét a Társaságért, különösen a
gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a
Társaság és a testvérek üldözése következne be. Részlet
naplójából: „Ó, fölséges Szentháromság! Legkegyelmesebb Atyám, aki engem végtelen szeretetedből
megteremtettél s jóságos irgalmadból gyermekeddé
fogadtál, ó, édes Jézus Krisztusom, aki szent véreddel
engem megváltottál s végtelen jóságodból jegyesednek
választottál, ó, drága Szentlélek, aki kegyelmek bőségét
zuhogtatod rám, s aki nekem, méltatlannak a hivatás
kegyelmét és a Társaságot ajándékoztad, ó, legteljesebb
Szentháromság, én ma a Társaság és a Testvérek iránti
hálából és szeretetből felajánlom magam, mint a Társaság
áldozatát!” 1944. december 27-én elhurcolták és
menekítettjeivel együtt a Dunába lőtték. XVI. Benedek
pápa felhatalmazásával 2006. szeptember 17-én Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergomi érsek úr Budapesten, a Szent
István bazilika előtti téren boldoggá avatta.

A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Boldog Gizella.e. ,
Pénteken: Boldog Salkaházi Sára. e. .
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Marek Dorottya (V.12.)
Szalay Rita (V.12.)
Mester Máté (V.12.)
Mátés-Lányi Dávid (V.13.)
Juhász Ábel (V.13.)
Szlovik Beatrix Éva (V.13.)
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Biletzky Attila – Halász Veronika (V.12.)

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Május 9-én, szerdán reggel 8 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: ApCsel 9,26-31; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
Hétfő: ApCsel 14,5-18; Jn 14,21-26
Kedd: ApCsel 14,19-28; Jn 14,27-31a
Szerda: ApCsel 15,1-6; Jn 15,1-8
Csütörtök: ApCsel 15,7-21; Jn 15,9-11
Péntek: ApCsel 15,22-31; Jn 15,12-17
Szombat: ApCsel 16,1-10; Jn 15,18-21
Vasárnap: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; 1Jn 4,7-10; Jn
15,9-17

