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IX. évfolyam 6. szám 

 FŐPÁSZTORI VIZITÁCIÓ: A Püspöki Kongregá-

ció 2004. február 22-én kiadott Apostolorum successores 

(„Az apostolok utódai”) kezdetű direktóriuma püspök 

kánoni látogatásáról a következőket rendeli: „A püspök 

köteles egyházmegyéjét minden évben részben vagy 

egészben meglátogatni oly módon, hogy legalább minden 

öt évben meglátogassa az egész egyházmegyét, 

személyesen, vagy ha törvényesen akadályozva van ebben, 

koadjutor püspöke , segédpüspöke, általános vagy püspöki 

helynöke, vagy más áldozópap útján.” 

 A pasztorális látogatás azoknak az évszázadok 

tapasztalatával megerősített formáknak az egyike, 

amelyekben a püspök személyes kapcsolatot tart fenn a 

papsággal és Isten népe többi tagjával. Alkalom ez az 

Evangélium munkásai energiáinak megerősítésére, 

dicséretükre, bátorításukra és vigasztalásukra, de alkalom 

arra is, hogy minden hívőt felhívjunk saját keresztény 

életének megújítására és az intenzívebb apostoli 

tevékenységre. A látogatás lehetővé teszi a püspök 

számára, hogy értékelje a lelkipásztori szolgálatra rendelt 

struktúrák és eszközök hatékonyságát, számot vessen az 

evangelizáció munkájának körülményeivel és 

nehézségeivel, hogy így jobban meghatározhassa a szerves 

lelkipásztori tevékenység prioritásait és eszközeit.  

 A lelkipásztori látogatás ezért apostoli tevékenység, 

amelyet a püspöknek lelkipásztori szeretettel kell 

végeznie, és amely őt konkrétan is úgy jeleníti meg, mint a 

részegyház egységének látható elvét és alapját. A 

közösségek és az intézmények számára, amelyek a 

püspököt fogadják, a látogatás kegyelmi esemény, amely 

bizonyos mértékig azt az egészen különleges látogatást 

tükrözi, amellyel lelkünk „Legfőbb Pásztora” (1Pt 5,4) és 

„Őrzője” (vö. 1Pét 2,25), Jézus Krisztus, „meglátogatta és 

megváltotta az ő népét.” (vö. Lk 1,68)    

 A lelkipásztori látogatás „azokra a személyekre, 

katolikus intézményekre, dolgokra és szent helyekre” 

irányul, „akik, illetve amelyek az egyházmegye területén 

vannak”, beleértve az önálló monostorokat és az 

egyházmegyei jogú szerzetesintézmények házait is. 

 Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek Főpásztorunk 

ebben az évben március 2-án, és 3-án tesz apostoli kánoni 

látogatást a plébániánkon. Szeretettel várjuk és szeretettel 

fogadjuk Főpásztorunkat, aki látogatását a szombat esti 

szentmisével és a szentmise alatti bérmálással fogja 

megkoronázni. A látogatás részletes programját a 

későbbiekben közöljük. Reméljük, hogy Főpásztorunk 

látogatása valóban kegyelmi idő lesz. Már most 

imádságainkban kérjük a Szentlelket, hogy tegye nyitottá a 

fülünket és a szívünket, hogy útmutatásait megértsük és 

kövessük.  A két nap programjáról a következő Hírlevélben 

tájékoztatjuk a kedves Híveket.     

 KISMISE: Ma, február 12-én, eddigi szokásunktól 

eltérően, most és ezek után a jövőben is, nem a hónap 

harmadik, hanem a második vasárnapján fogjuk a 

nagytemplomban megtartani a kisgyermekes családok 

miséjét. Erre a közös szentmisére várjuk 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. 

 KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA: 

Következő előadás február 19-én, este 7 órakor lesz a 

kistemplomban. A meghívott előadó dr. Hende Csaba 

honvédelmi miniszter. Előadásának címe: „A Magyar 

Honvédség újjáépítése”. Mindenkit szeretettel várnak a 

szervezők.      

 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 

következő társadalmi hittanórája február 20-án, hétfőn este 

7 órakor lesz a kistemplom irodájában. 

 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-16-án, csütörtökön délelőtt 

10-től 12-ig lesz az új plébánia földszintjén.

 NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és 

harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a 

torony földszintjén. Legközelebb 2012. február 15-én.

 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, 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 „mise-stipendium”-nak nevezik. Szentmi-

sét 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 10300002-

20109857-70073285 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.

 FARSANGI MULATSÁG GYERMEKEKNEK  

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 PLÉBÁNIÁK 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 14.:SZENT CIRILL és SZENT METÓD 

   Európa társvédőszentjei  

 Cirill és Metód testvérek voltak, Tesszalonikából 

származtak. Morvaországban hirdették az evangéliumot, 

szláv nyelvre fordították a Szentírást, és az úgynevezett 

cirill betűkkel a liturgikus szövegeket is megszerkesztették 

szláv nyelven. Rómába hívták őket, ahol Cirill 869. 

február 14-én elhunyt, Metódot pedig püspökké szentelték. 

Tovább folytatta sok küszködés közepette missziós 

tevékenységét, sokat fáradozott a szlávok és a germánok 

ellentéteinek megszüntetéséért. 885. április 6-án halt meg 

Velehrádban. 1980-ban II. János Pál pápa Európa 

társvédőszentjeinek nyilvánította őket.    

     A HÉTEN LESZ:  

Kedden: Szt. Cirill szerzetes és Szt. Metód püspök, Európa 

társvédőszentjei ünnep   

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   

Huba Józsefnét (II.14.)               

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

Február 16-án, csütörtökön reggel 8 órakor   

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :  

Vasárnap: Lev13,1-2.44-46; 1Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-

45 

Hétfő: Jak 1,1-11; Mk 8,11-13  

Kedd: ApCsel 13,46-49; Lk 10,1-9  

Szerda:Jak 1,19-27; Mk 8,22-26  

Csütörtök: Jak 2,1-9;Mk 8,27-33  

Péntek: Jak 2,14-24.26; Mk 8,34-9,1 

Szombat: Jak 3,1-10; Mk 9,2-13 

Vasárnap: Iz 43,18-19.21-22.25; 2Kor 1,18-22; Mk 2,1-

12 
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