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A Hit Éve

LITÁNIA MÁJUS HÓNAPBAN: A Szűzanya
hónapjában a loretói litániát énekeljük minden este a
szentmise után. Vasárnap a szentóra keretében.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Ma,
vasárnap, május 19-én „harmadik-vasárnapi” gyűjtés
van az új plébánia és közösségi házzal kapcsolatos
tartozásunk törlesztése céljából a szentmisék után a
kijáratoknál. Hálásan köszönjük a további nagylelkű
támogatást. Isten fizesse meg!
ELSŐÁLDOZÁS: Május 26-án, egy hét múlva
vasárnap a 9 órai szentmisén lesz templomunkban az
elsőáldozás. 12 gyermek készül erre a nagy ünnepre.
Ezen a szentmisén a padok nagy részét az elsőáldozók
szülei és hozzátartozói részére tartjuk fenn. A kedves
Hívek imáiba ajánljuk az elsőáldozókat!
KISMISE: Ma, vasárnap, május 19-én és egy hét
múlva május 26-án, Zoltán atya távolléte, illetve a
plébániai elsőáldozás miatt, a kismise elmarad. A
nagytemplomba várjuk a családokat a 9 órai
szentmisére.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetel a torony földszintjén június 5-én 10-től 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.
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.
Ezúton is bíztatjuk a kedves Híveket, hogy
vegyenek részt ezen a közösségépítő, programokban és
élményekben bővelkedő eseményen! Várjuk az
időseket, fiatalokat, egyedülállókat, családosokat
gyermekeikkel. Gazdag programot kínálunk a hajóút
során, illetve Nagymaroson a plébánia kertjében.
Gyermekek részére korosztályonként szervezünk

PÜNKÖSDVASÁRNAP
különböző foglalkozásokat a hajón és Nagymaroson
egyaránt. Lesz táncház, népdaltanítás, totó formájában
számot adhatunk arról, hogy mennyire ismerjük
templomunkat A kicsinyek részére lehetőség van a
hajón játékra, biztonságos, külön teremben. Játékot és
felügyeletet biztosítunk. Felnőttek számára a hajón
majori fórumot tartunk, ahol Hölvényi Györggyel, az
egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár úrral
beszélgethetnek az érdeklődők. A nagymarosi
templomban ifj. Almássy László Attila orgonaművész
játékát hallgathatják. Szentmisét tartunk a plébánia
kertjében. A Kistemplomos Lovagok koncertje
színesíti
a
hazautat
visszafelé
a
hajón.
Sok szeretettel hívjuk a plébánia egész közösségét!
Zoltán atya, Gábor atya és a szervezők
NAPKÖZIS TÁBOR: Az iskola befejezése után
immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a
napközis tábor, amelyre az általános iskola alsós és
felsős gyermekeit várjuk. A nap programját bibliai
ihletésű kreatív foglalkozás, közös ének, játék és sok
izgalmas feladat adja. Időpont: 2013. június 17-től
21-ig (hétfőtől-péntekig), reggel 9 órától délután 4
óráig. Helyszín: a plébániaépület (Ignotus u.9.). A
részvételi díj 3.000.- Ft (600.- Ft/nap), mely ebédet
és uzsonnát tartalmaz. Jelentkezni Laczkó Borinál, a
hitoktatóknál vagy az irodában lehet a kitöltött
jelentkezési lapok leadásával. Jelentkezési lap az
ingyenes asztalon található. Bővebb információ:
www.hittanosok.com.
Az
idén
is
lesznek
szerepjátékok. Ehhez kérjük a kedves Testvéreket,
hogy egyszínű használt lepedőt, vagy abroszt
hozzanak és azt adják le az irodában! Segítség lenne az
is, ha vállalnának varrógéppel beszegést. Ezzel
kapcsolatban kérjük, hogy keressék Ambrusné Orlát a
06/20/828-0503 telefonszámon.
HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek
részére az idén július 29-től augusztus 3-ig szervezünk
hittantábort Nógrádon. Június 30-ig várjuk a
gyermekek jelentkezését! Költségek: 1 fő részére
15.000.-Ft/fő; 2 testvér esetén 12.000.- Ft/fő; több
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Szentségimádás: hétfőtől szombatig 7.30-8.00 pénteken 18.30-19.30 vasárnap 17.00-18.00
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testvér esetén 10.000.- Ft/fő. A részvételi díj június
30-ig fizetendő. Támogatást indokolt esetben, lehet
kérni.. Jelentkezési lapok kérhetők a hitoktatóktól, a
plébánia irodájában, illetve a www.hittanosok.com
honlapról letölthető.
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.- Ftot és 20.- Euró-t. A többit (35 Euró) az autóbuszban
gyűjtjük össze
A KÉTSZER 1 % FELAJÁNLÁSA
:
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.
Plébániánk vonzáskörében működő alapítványok
adószámait alább közöljük:
Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:
Célja: templom állagmegóvása
18040252-1-43
Városmajori Márton Áron Alapítvány:
Közösségi programok támogatása 19675871-1-43
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
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.

TERMELŐI PIAC: A XII.- kerületi Hegyvidéki
Önkormányzat szervezésében termelői piacot tartanak
minden hétfőn 10 órától a templom mellett. Friss hazai
áru vásárolható egyenesen a termelőktől. A szokásos
szerdai piac is változatlanul várja a kedves vevőket.
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT lesz a Rózsák
terén levő Árpád-házi Szent Erzsébet templomban, a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára, május 31-én,
pénteki napon 19 órai kezdettel. Szeretettel várják az
érdeklődőket.
A HIT ÉVE
Ismert személyek a hitről
Én sem lennék képes a hitemet titokban tartani. A
hit nem valami magánügy, annak az ember életében
láthatónak kell lennie.
Raana Raas
Ó jaj, későn kezdtelek szeretni, ősi és új Szépség,
későn kezdtelek el szeretni. Pedig bennem voltál.
Velem voltál, de én nem voltam Veled. Hívtál,
kiáltoztál felém és megtörted süketségemet. Elűzted
vakságomat. Megízleltelek, és most éhezlek és
szomjazlak.
Szent Ágoston
Uram, bennem annál jobban növekszik a vágy,
hogy bárcsak tehetnék valamit egyik-másik lélek
javára. Igen sokszor úgy érzem magam, mint aki nagy
kincset őriz, s szeretne abból mindenkinek juttatni.
Uram, könyörgök, ejtsd valamiképpen módját, hogy
én is tehessek valamit! Legalább néhány lelket tudjak
megnyerni számodra! Ha már egyéb nem telik is
tőlem, legalább imádságommal legyek képes valamit
elérni.
Avilai Szent Teréz
HÉTEN LESZ
Hétfőn: Pünkösdhétfő
Szerdán: Szt. Rita özvegy emléknapja
Csütörtökön: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú
emléknapja
Pénteken: Szűz Mária, a keresztények segítsége.
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Takács Berta (V. 25.)
Bitó Annamária (V. 26.)
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Muzsik Tibor – Németh Ágnes (V.25.)
Orbán Gilbert – Füzy Judit Katalin (V.25.)
HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Bucsek Béla (Urna jelenlétében itt) (V.21.)
György Bélát (Farkasrét) (V.23.)
Török Ferencet (Farkasrét) (V.24.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Május 22-én, szerdán reggel 7 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: ApCsel 2,1-11; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn
20, 19-23
Hétfő: Sir 1,1-10; Mk 9,14-29
Kedd: Sir 2,1-13; Mk 9,30-37
Szerda: Sir 4,12-22; Mk 9,38-40
Csütörtök: Sir 5,1-10, Mk 9,41-50
Péntek: Sir 6,5-17; Mk 10,1-12
Szombat: Sir 17,1-13; Mk 10,1-12
Vasárnap: Péld 8,22-31Róm 5,1-5; Jn 16,12-15

