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2012. január 29.
PANNONIA SACRA MISE: Február 1-én, szerdán
az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia Sacra
Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
ELSŐCSÜTÖRTÖK:
Február
2-án,
elsőcsütörtökön 4 órától közös szentségimádási szentórát
tartunk a papi hivatásokért, papok hűségéért. 5 órától
engesztelő rózsafüzér ima lesz az Oltáriszentség
jelenlétében.

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY:
Elsőcsütörtökön, február 2-án, Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepe lesz. Az esti 6 órai szentmise
elején ünnepélyes gyertyaszentelés és gyertyás
körmenet lesz a templomon belül Kérjük, hogy a
résztvevők gyertyát hozzanak magukkal

ELSŐPÉNTEK: Február 3-án, pénteken, az esti 6
órai szentmisét és szentbeszédet Dr. Ternyák Csaba egri
érsek mondja. Témája: Középpontban legyen a
Szentírás a magyar családoknál. A szentmise után
beszélgetésre is lesz lehetőség az új plébánia földszinti
termében. Minden érdeklődőt várunk.
BALÁZS-ÁLDÁS: Február 3-án, pénteken Szent
Balázs püspök emléknapján a 6 órai szentmise végén a
kedves Hívek közös Balázs-áldásban részesülhetnek. A
vasárnapi szentmisék után lesz lehetőség egyénileg Balázsáldásban részesülni.
SZENTSÉGIMÁDÁS HAZÁNKÉRT.
Február
4-én, szombaton az esti szentmise után szentségimádási
szent órát tartunk, amelyet hazánkért, hazánk vezetőiért
ajánlunk fel. Hívjuk szeretettel mindazokat, akik hittel és
reménnyel akarják kérni az Úr gondviselő kegyelmét és a
Magyarok Nagyasszonyának pártfogását.
JUBILEUMI ENGESZTELŐ MINDSZENTY
ZARÁNDOKLAT: 2012-ben lesz 65 éve, hogy
Mindszenty József bíboros, hercegprímás 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 várjuk a támogatásokat. A
zarándoklat költségeire nyitott elkülönített számla száma:
OTP 11712004-20342915. A befizetés történhet
átutalással, illetve az ingyenes asztalon található

Évközi 4. Vasárnap
csekkekkel. Segítségüket előre is hálásan köszönjük!
ÖNKÉNTES BETEGLÁTÓGATÓK: A Budapesti
Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók
jelentkezését várja. A beteglátogatók végigjárják a kórház
kórtermeit, illetve az idősotthonokat, beszélgetnek a
betegekkel, idősekkel, és felajánlják számukra a
lelkipásztori szolgálat lehetőségét. A beteglátogatásra
jelentkező önkéntesek a szolgálatuk megkezdése előtt
felkészítő képzésben vesznek részt, melynek helyszíne az
Országos Onkológiai Intézet. Itt évente két alkalommal
tartanak képzéseket. A soron következő képzés 2012.
február 11-én kezdődik. A képzésre jelentkezni a
Budapesti
Katolikus
Kórházlelkészségen
lehet,
hétköznap munkaidőben, 8-tól 16 óráig a 224-8640-es
telefonszámon,
MISESZÁNDÉK: Úgy tűnik, mintha egy régi, szép
keresztény gyakorlat, a „mise-mondatás” gyakorlata
kezdene feledésbe merülni. Legalább is így látszik. Mintha
ezt mutatná az a tény, hogy egyre kevesebben vannak, akik
szentmisét mondatnak élő vagy elhunyt szeretteikért.
Néhány évvel ezelőtt két-három hónapra előre is nehéz
volt szabad, még le nem kötött szentmisét találni. Ma
pedig igen gyakran előfordul az, hogy a mai napon is több
olyan szentmise van, amelyre senki sem kérte, hogy
meghatározott személyért, vagy valamilyen meghatározott
célra, szándékra ajánlja fel a szentmisét a miséző atya. A
szentmise Jézus Krisztus keresztáldozatának megújítása.
Amint Krisztus Urunk is az egész bűnös emberiség
megváltásáért ajánlotta fel szenvedéseit és halálát, úgy a
szentmisét is a hívek kérésére valamilyen adott személyért,
vagy adott szándékra ajánlhatja fel a miséző pap.
„Miseszándék”-nak, latinul „intencio”-nak nevezik ezt a
kérést. A szentmisét fel lehet ajánlani élő, vagy elhunyt
személyért, vagy valamilyen kérés meghallgatásáért, beteg
gyógyulásáért például, vagy hálaadásként. Ha valaki misét
mondat egy adott szándékra, akkor némi pénzt is be kell
fizetni a templom pénztárába. Igaz ugyan, hogy a
szentmise értéke végtelen, és azt pénzben nem is lehet
kifejezni, de a pénzadomány szokásának mégis van alapja.
A szentmise kérése alkalom arra, hogy a szentmisét
mondató hívő adományával támogassa a miséző papot,
vagy a templomot. A jelenlegi gyakorlat szerint az
egyházmegye főpásztora határozza meg azt a
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pénzösszeget, amit egy szentmise mondatásakor be kell a
hívőnek fizetnie. Jelenleg a csendes, azaz orgonakíséret és
ének nélkül bemutatott szentmise kérésekor 1200.-,
orgonás, énekes mise befizetésekor 2700 forintot kell a
templom pénztárába befizetni. Ezzel az összeggel nem a
szentmise értékét fizeti meg az ember, hanem a
misemondatás alkalmát ragadja meg, hogy az
adományával a templomot, a kántor munkáját, a sekrestyés
fáradozását honorálja. Ezt a pénzösszeget „misestipendium”-nak nevezik. Szentmisét a leírt módon a
plébánia irodájában lehet kérni. Az egymásért való
imának, vagy a másik megajándékozásának egyik legszebb
módja ez:”szentmisét mondatok érte”, „szentmisét fizetek
be érte”. Gyakoroljuk a jövőben is a segítő szeretetnek ezt
a méltó és gyümölcsöző formáját.
TÁMOGATÁS KÉRÉSE: A Betegápoló Irgalmas
rend és budai intézménye, a Budai Irgalmas rendi Kórház
ismételten a katolikus Hívekhez fordul segítségért
gyógyító tevékenysége fenntarthatósága érdekében. A
kórház nem kapja meg az egyenlő esélyeket, fejlesztési
terveik mégis vannak. Tenni szeretnének, minden nap egy
újabb lépést a magyar egészségügyért, a betegek
érdekében. Ehhez kérnek segítséget, támogatást. Az
adományokat a Budai Irgalmas rendi Kórház 1030000220109857-70073285 számú számlájára várják. A
támogatás átutalható, ill. csekken befizethető. Szórólap
csekkel az ingyenes asztalon található.
MÁRIA ÚT: A Mária Út, Közép-Európán átívelő
spirituális turistaút. A Mária Út több mint turistaút, több
mint zarándokút, több mint értékes program, több mint
értékek gyűjteménye, több mint az önismeret útja, több
mint új szemlélet, több mint jó társaság, több mint kultúra,
több mint szakrális, több mint turisztikai ajánlat, több mint
spirituális élmény, több mint Közép-Európa felfedezése,
több mint az ország kép gazdagítása – több mint 1400
km…A Mária Út Közhasznú Egyesület 5 alkalmas képzést
hirdet a Mária Út megismertetésére. A képzés helye:
Budapest, Szent István Bazilika. Képzés időpontjai: január
30., február 13., március 12. és március 19., minden
alkalommal 18 órától. A képzés elvégzéséről tanúsítványt
adunk, szentmise és befogadó szertartás keretében. Mária
Utas jelzésfestő igazolványt kap, aki a gyakorlati
alkalmakon számot ad jelzésfestő ismereteiről. A képzésre
mariautapostolkepzes@gmail.com
címen
lehet
a
jelentkezni, vagy a 06-30-91-00-630 számon 17 óra után,
január 28-ig.
ELVÁLTAK ÉS EGYEDÜL MARADOTTAK
MISÉJE: A Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony
templomban minden hónap első keddjén este 18 órakor
kezdődik az elváltak és egyedül maradottak miséje. A
következő alkalom február 7-én lesz. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!
FARSANGI
MULATSÁG:
Február
18-án,
szombaton 16-tól 19 óráig tartjuk a plébánia családos
farsangi mulatságát a Kistemplomban. Részletek a
kihelyezett plakátokon olvashatók. Minden gyermeket
szeretettel várunk!
BUDAI
EGYHÁZKÖZSÉGEK
FARSANGI
BÁLJA: 2012. február 18-án, szombaton lesz a MOM
Kulturális Központban. (Bp. XII. Csörsz u. 18.) Jegyek
már kaphatók a plébánia-irodájában 3.500.- Ft-os áron.
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2012. május 25-től 28-ig
autóbuszos zarándoklatot szervez a városmajori Kolping
Család Egyesület Csíksomlyóra. Várjuk a jelentkezőket.
Jelentkezni lehet a plébánia-irodájában. A részvételi díj
előreláthatólag 45.000.- Ft lesz.

ÚJ EMBER MAGAZIN. Megjelent az Új Ember
Magazin január - februári száma. Kapható a sekrestyében
450 forintos áron.
2012-es FALINAPTÁR, tele szép, színes
természeti fotókkal és minden hétre tartalmas lelki
olvasmánnyal, most 800 forint helyett 300 forintért
kapható a sekrestyében. A naptárt Jánossy Gábor
szerkesztette.
SZENTEK ÉLETE:
Január 31.
BOSCO SZENT JÁNOS
áldozópap
Szegény családban született 1815-ben, és sajátos utat járt
be addig, amíg az ifjúság kiváló nevelője lett. Sokat kellett
küszködnie, sokan támadták, de nagyon sok segítője is
volt. Legfőbb támogatója édesanyja, Margit mama, aki a
vészhelyzetekben mindig fia mellett volt. Megalapította a
Szalézi Szent Ferenc, illetve Mária, a Keresztények
Segítője Leányainak Társaságát. Alapelve a „megelőző
módszer”, mert így lehet eredményesen nevelni. Első
tanítványai közül kiváló segítők lettek, akik nemcsak a
munkában, hanem az életszentségben is példaképek lettek.
Az egyik legkiemelkedőbb Salvio Szent Domonkos. Don
Bosco Torinóban halt meg 1888-ban. Rendje és világi
munkatársai szerte a világon, így hazánkban is működnek,
és folytatják áldásos tevékenységüket a szent alapító
szándékai szerint.
Február 3.
SZENT BALÁZS
püspök és vértanú
Az utolsó, a III.-IV. századi keresztényüldözések
áldozatainak egyike, Örményország Sebaste városának
püspöke. Népszerűségének oka egyik csodája, amelyből az
úgynevezett Balázs-áldás származik. A hagyomány szerint
egy kisgyermek életét mentette meg, akinek torkán akadt
egy halszálka. Noha a mai nap szentjéről liturgikus
megemlékezés nem lehetséges, de a szenthez kötődő áldás
kiosztható
A HÉTEN LESZ:
Kedden: Bosco Szt. János áldozópap emléknapja
Csütörtökön: Urunk Bemutatása (Gyertyaszentelő
Boldogasszony) ünnepe
Pénteken: Szt. Balázs püspök és vértanú e.
Szombaton: Szűz Mária szombatja emléknapja
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Soós Benedek Bálint (II. 4.)
Felföldi Hanna(II. 5.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Hajba Nándornét (II.3)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Február 2-án, este 6 órakor a papi hivatásokért
Február 3-án, este 6 órakor a Magyar Családokért
Február 4-én, este 6 órakor :Szűz Mária Szeplőtlen Szíve
tiszteletére
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Február 2-án, csütörtökön reggel 7 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: MTörv 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Hétfő: 2Sám 15,13-14.30;16,5-13a Mk 5,1-20
Kedd: 2Sám 18,9-10.14b.24.25a.30-19,3; Mk 5,21-43
Szerda:2Sám 24,2.9-17; Mk 6,1-6
Csütörtök: Mal 3,1-4;Lk 2,22-40
Péntek: Sir 47,2-13; Mk 6,14-29
Szombat: 1Kir 3,4-13; Mk 6,30-34
Vasárnap: Jób 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,2939

