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BALÁZS-ÁLDÁS: A mai, vasárnapi szentmisék
után lesz lehetőség arra, hogy ki-ki egyénileg is
részesüljön Balázs-áldásban.
LATIN MISE: Fél évvel ezelőtt próbaként
bevezettük a hónap első vasárnapján a latin nyelvű
szentmise mondását a 11 órai szentmise keretében. A szűk
fél éves tapasztalat azt mutatja, hogy nem követte a
kezdeményezést örömteli fogadtatás. Az énekkar tagjai
sem tudnak mindig kellő létszámban segítségül jelen lenni.
A szentmise fiatalabb résztvevői számára teljesen idegen a
latin szöveg, mert érthetetlen a számukra. A szentmise
állandó részeinek latin nyelvű éneklése is akadozva, az
áhítatón zavaróan történt. Végül is a latin nyelven
bemutatott szentmise ma már nem nyújtja sem a
fiataloknak, sem a szentmisére érkezők jelentős részének a
szentmisén való részvétel élményét és örömét. Inkább
valami bosszankodás féle, vagy talán még a keserűség
érzése is feltámad a szívükben. Más dolog, ha az énekkar
végig énekel egy latin nyelvű szentmisét, mert ez valóban
a lelket Istenhez emelő élmény. Az is előfordult, hogy
telefonon kérdezték: „Latin nyelvű mise lesz?” Az „Igen”
feleletre ez volt a válasz: ”Akkor nem megyek.” Senkit
sem szeretnék elriasztani a szentmisén való részvételtől.
Mindezeket megfontolva úgy döntöttem, hogy a latin
nyelvű szentmiséket a jövőben nem tarjuk a hónapok első
vasárnapján. Amennyiben a későbbiekben kórus ünnepi
alkalmakkor latin nyelvű szentmisét énekel, akkor a
szentmise prefációja és a Mi atyánk fog latin nyelven
elhangozni. Bízom benne, hogy a döntést minden kedves
Hívő jó szívvel elfogadja.
Zoltán atya, plébános
KISMISE: Jövő vasárnap, február 12-én, eddigi
szokásunktól eltérően, most és ezek után a jövőben is, a
hónap második vasárnapján, a kisgyermekes családok
miséjét a nagytemplomban tartjuk. Ide várjuk 9 órára
szentmisére a kismisén résztvevő családokat is és
természetesen mindazokat, akik erre a szentmisére járnak
rendszeresen. Ezzel az új szokással azt szeretnénk elérni,
hogy a két templomban ugyanabban az időben tartott
szentmiséknek a résztvevői találkozzanak és ezáltal is
erősödjék a plébániai közösség. A nagytemplomba járó
kedves Hívek is örömmel láthassák a felnövekvő
generáció népes kis csapatát. Ezen a közös szentmisén a
fiatalok gitáros kórusa vezeti az énekeket.

Évközi 5. Vasárnap
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz február
6-án, hétfőn, este ½ 8-kor az új plébánián. Hívjuk a testület
tagjait.
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
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,
BABA-MAMA
KLUB:
A
legközelebbi
összejövetele 2012. február-9-én, csütörtökön délelőtt 10től 12-ig lesz az új plébánia földszintjén. Szeretettel várjuk
a kismamákat és gyermekeiket.
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a
torony földszintjén. Legközelebb 2012. február 15-én.
Együtt lenni jó!
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.
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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
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. 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
a
mariautapostolkepzes@gmail.com címen lehet 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.
SZENTEK ÉLETE:
Február 6.
MIKI SZENT PÁL ÉS TÁRSAI
vértanúk
Xavéri Szent Ferenc eredményes japán missziós
tevékenysége után harminc évvel komoly nehézségek
támadtak. A hatóság őrizetbe vett hat spanyol ferencest,
három jezsuitát, tizenhét világi hívőt, akik között két
katekumen és két tizenegy és tizenhárom éves gyermek
volt. Közülük a legkiemelkedőbb Miki Pál jezsuita atya
volt. Számtalan és kegyetlen kínzások után keresztre
feszítésre ítélték őket. Nagaszakiban haltak vértanúhalált
1597. február 5-én. Szemtanúk tanúsága szerint Miki Pál
szenvedése közben is hűségre bíztatta honfitársait.
Vértanúságuk történetét egy szemtanú leírásából ismerjük.
A Távol-kelet első vértanúit IX. Piusz pápa avatta szentté
1862-ben.
Február 10.
SZENT SKOLASZTIKA, szűz
Szent Benedek nővére, akit követett a monasztikus
szerzetesi életbe, maga köré gyűjtve egy szüzekből álló
kisebb közösséget. Nagy Szent Gergely pápa Párbeszédek
című könyvében beszél a testvérek találkozásáról, amely
Monte Cassino közelében, egy majorban történt. 547 körül
halt meg, ott nyugszik testvérével együtt a Monte Cassinói bazilika kriptájában. Bár a II. világháborúban a kolostort
lebombázták, de sírjuk sértetlenül megmaradt, és
felépítették az elpusztult bazilikát is.
A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Miki Szt. Pál és társai Japán vértanúk emléknapja
Szerdán: Emiliáni Szt. Jeromos emléknapja
Pénteken: Szt. Skolasztika szűz emléknapja.
Szombaton:Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapja
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Sütő Damján Kristóf (II. 11.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Boemelburg Lajost (II.7)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Február 8-án, szerdán reggel 8 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Jób 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-19; Mk 1,29-39
Hétfő: 1Kir 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56
Kedd: 1Kir 8,22-23.27-30; Mk 7,1-13
Szerda:1Kir 10,1-10; Mk 7,14-23
Csütörtök: 1Kir 11,4;Mk 7,24-30
Péntek: 1Kir 11,29-32;12,19; Mk 7,31-37
Szombat: 1Kir 12,26-32;13,33-34; Mk 8,-10
Vasárnap: Lev13,1-2.44-46; 1Kor 10,31-11,1; Mk 1,4045

