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A Hit Éve

SZENTSÉGIMÁDÁS lesz ma, vasárnap
délután 5 órától a nagytemplomban.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Ma,
április 21-én „harmadik-vasárnapi” gyűjtést tartunk
a szentmisék után a kijáratoknál a plébánia és
közösségi
házzal
kapcsolatos
tartozásunk
törlesztése céljából. Hálásan köszönjük a további
nagylelkű támogatást. Isten fizesse meg!
KISMISE: Jövő vasárnap, április 28-án,
Zoltán atya távolléte miatt, a kismise elmarad. A
nagytemplomba várjuk a családokat a 9 órai
szentmisére.
ELSŐÁLDOZÁS: A Pannonia Sacra
Katolikus Általános Iskola növendékeinek
elsőáldozása lesz jövő vasárnap, április 28-án,
délután 3 órakor. A kedves Hívek imáiba ajánljuk
az elsőáldozókat.
ORSZÁGOS MINDSZENTY ZARÁNDOKLAT: Május 4-én, szombaton lesz a
hagyományos országos Mindszenty zarándoklat
Esztergomba. Az ünnepi szentmise 10.30-kor
kezdődik az esztergomi bazilikában, amelyet dr.
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek úr pontifikál.
.
ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT:
Immár 7. alkalommal ismét megrendezésre kerül az
Élő Rózsafüzér Zarándoklat Budapestért és
hazánkért, Budapest körül: 2013. május 11-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
zarándoklaton.
ETALON KIADÓ: Jövő vasárnap, április
28-án délelőtt a szentmisék után a templom előtt
vallási témájú CD-ket és DVD-ket árusít az Etalon
Kiadó. Egyúttal még lehetőség van náluk a

Húsvét 4. Vasárnapja
magzatvédő ívek aláírására is.
NYUGDÍJAS
KLUB:
Legközelebbi
összejövetel a torony földszintjén május 15-én 10től 12 ig. „Együtt lenni jó!” Szeretettel várják
azokat a nyugdíjas testvéreket is, akik még egy
alkalommal sem vettek részt ezeken a szerda
délelőtti kedves, barátságos találkozónkon.
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: Május 17-től 20-ig
autóbuszos zarándoklat Csíksomlyóra. Még egy
személy részére van lehetőség az utazásra.
Jelentkezni lehet a plébánia-irodájában. A
részvételi díj 45.000.- Ft.
HAJÓKIRÁNDULÁS: Előzetesen hirdetjük,
hogy június 8-án hajókirándulást szervezünk
Nagymarosra. A jegyárak a következők: felnőtt
jegy 2.000.- Ft/fő, gyermek jegy – 4-től 18 éves
korig - 500.- Ft/fő, 4 éves kor alatti gyermeknek
díjmentes, családi jegy – legkevesebb 5 családtag
számára – 4.000.- Ft. Jegyek az irodában
kaphatók.
MÁRIACELLI ZARÁNDOKLAT: Az idei
plébániai fogadalmi autóbuszos zarándoklatunk
Máriacellbe augusztus 3-án és 4-én lesz. Az út
költsége 13.000.- Ft és 55.- Euro. Jelentkezni lehet
az irodában. Jelentkezéskor be kell fizetni a
13.000.- Ft-ot és 20.- Eurót. A többit (35 Euró) az
autóbuszban gyűjtjük össze
A KÉTSZER 1 % FELAJÁNLÁSA :
Kérjük a kedves Híveket, hogy személyi
jövedelem-adójuk egyik 1 %-át a Magyar
Katolikus Egyháznak ajánlják fel. Ennek technikai
száma: 0011.
A személyi jövedelemadó másik 1 %-át
különböző szervezeteknek, alapítványoknak lehet
felajánlani. Plébániánk vonzáskörében működő
alapítványok adószámait alább közöljük:
Városmajori Márton Áron Alapítvány:
Közösségi programok támogatása 19675871-1-43
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Városmajori Katolikus Egyesület:
Közösségépítés, karitatív szolgálat, 19666433-1-43
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány
Célja: munkásifjúság támogatása
18236875-1-43
Budai Katolikus Iskola Alapítvány
Cél: Pannonia Sacra támogatása
19668167-1-43
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány
Célja: a cserkészeink támogatása
18253643-1-43

Hálásan köszönjük a katolikus egyház és az
alapítványaink részére tett felajánlásokat.
NAGY ESEMÉNYRE, TEMPLOMUNK
FELSZENTELÉSE 80-ADIK ÉVFORDULÓJÁNAK MEGÜNNEPLÉSÉRE KÉSZÜLÜNK:
Ebben az évben, június 4-én, keddi napon
ünnepeljük templomunk felszentelésének 80-adik
évfordulóját. (1933. június 4, akkor Pünkösd
ünnepe volt) Ugyanezen a héten, június 7-én,
pénteki napon van Jézus Szentséges Szívének az
ünnepe, templomunk búcsúnapja. Az ünnepi hétre
ünnepi program szervezése folyamatban van.
Az évforduló alkalmából eredően kérjük a
kedves Híveket, hogy akinek a templom 80 éves
történetével kapcsolatos fénykép vagy bármiféle
emlék van a birtokában, jelezze a plébánia
irodájában Zoltán atyának, hogy egy szervezendő
kiállítás anyagát gazdagítsa.
Ugyancsak
az
évforduló
alkalmából
fotópályázatot is hirdetünk „TEMPLOMUNK
REJTETT
KINCSEI”
címmel. Az épülettel
kapcsolatos művészi meglátású, leleményes
templomi fényképekkel vagy a templomban
észrevett megragadó pillanatképpel, jelenettel vagy
portréval lehet pályázni. A beadott fénykép A/4-es
méretű legyen. Lehet színes vagy fekete-fehér. A
pályázatra szánt felvételt a képnek adott névvel és
telefonszámmal ellátott borítékban kell majd leadni
a plébánia irodájában. A beadási határidő: május
15. A pályázatra beadott képeket az ünnepi héten a
templomban kiállítjuk. Egy pályázó több képpel is
pályázhat.
PANNONIA
SACRA
KONCERT:
A
Pannonia Sacra Katolikus Iskola közössége sok
szeretettel meghívja a kedves Híveket és
családjukat a Szent István Bazilikában április 21én, vasárnap, délután ½ 3-kor kezdődő ünnepi
hangversenyére.
A hangverseny védnökei: Snell György a Szent
István Bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre, és
Szokolay Sándor Kossuth-díjas, Corvin-lánccal
kitüntetett zeneszerző .
A koncerten közreműködnek: a Pannonia Sacra
Katolikus Általános Iskola kórusai: Kicsinyek
kórusa, Nagykórus, Kamarakórus, osztályok
furulya együttesei, szülők, tanárok, öregdiákok
kórusa és zenekara és Mózes Krisztina orgonán.
Vezényel Blazsek Andrea karnagy.
Jegyek a helyszínen is vásárolhatók, 1.200.- Ft-os
áron.

A HIT ÉVE
Én Istenem!
Én Istenem! Felajánlom magamat égő áldozatul
irgalmas szeretetednek, hogy életem a tökéletes
szeretet egyetlen hősi tette legyen. Könyörgök
hozzád, hogy a benned rejlő végtelen szeretetnek
árját öntsd át lelkembe, hogy az engem
felemésszen, és a te szeretetednek vértanújává
tegyen. Igen, így akarok elkészülni rá, hogy előtted
megjelenhessek: a szeretet mártírhalálával akarok
meghalni, s így egyenest a te irgalmas szereteted
karjaiba repülni.
Lisieux-i Szent Teréz
Uram, ha meggyőződéssel vallom
Uram, ha meggyőződéssel vallom, hogy szegény
vagyok, de egy őszinte pillanatban észreveszem,
hogy büszkeségem és irigységem gazdagon
burjánzik, szabadíts meg önmagamtól! Uram, ha
véletlenül összekeverem a mennyek országát e
világ birodalmaival, add, hogy benned boldogságot
találjak, és csak benned bízzak!
Kalkuttai Boldog Teréz
Add,Uram
Add, Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus
békéjének örvendjen,
…hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel
nézhessek az emberek szemébe,
…hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó
hangozzék,
…hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig
egyenesek, határozottak legyenek,
…hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha
adni, segíteni kell,
…hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét
megérezzem,
…hogy értelmem éber és friss legyen az igazság,
csak az igazság befogadására,
…hogy
akaratom
mindig
afelé
vezesse
gondolataimat, tetteimet, ami fölemel!
HÉTEN LESZ
Kedden: Szent Adalbert püspök és vértanú e.
Csütörtökön: Szent Márk evangélista ünnepe
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Makray Lászlónét (Templom) (IV. 23.)
Makray Lászlót (Templom) (IV. 23.)
Blazsek Andornét (Új Köztemető) (IV. 26.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Április 24-én, szerdán este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: ApCsel 13,14.43-52; Jel 7,9.14b-17; Jn
10,27-30
Hétfő: ApCsel 11,1-18; Jn 10,1-10
Kedd: ApCsel 11,19-26; Jn 10,22-30
Szerda: ApCsel 12,24-13,5a; Jn 12,44-50
Csütörtök: 1Pét 5,5b-14; Mk 16,15-20
Péntek: ApCsel 13,26-33; Jn 14,1-6
Szombat: ApCsel 13,44-52; Jn 14,7-14
Vasárnap: ApCsel 14,21b-27; Jel 21,1-5a; Jn 13,3133a.34-35

