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A Hit Éve

Templomunk felszentelésének 80-adik évfordulóját
ünnepeljük. Szeretettel hívjuk a kedves Híveket,
helybelieket
és
vendégeket
egyaránt
a
ünnepi hét eseményeire:
A JUBILEUMI HÉT PROGRAMJA
Június 2 – 9-ig
Június 2. Vasárnap Úrnapja
9.00
Ünnepi szentmise, körmenet
15.00-17.30 Plébániai nyílt nap
Június 3. Hétfő
Imádság napja
9.00-17.30 Szentségimádás
17.00-18.00. Szentóra,litánia
18.00
Szentmise
19.00
Taizéi imaóra
Június 4. Kedd Családos és ifjúsági nap
18.00
Szentmise, Bíró László püspök
és az esperes kerület papjai
19.00
Vetített képes előadás a templom
történetéről
19.40
Egyszerű agapé a kistemplomban
Június 5. Szerda Templomi szolgálattevők napja
18.00
szentmise:Székely János püspök
Pannonia Sacra iskolamise
19.00
Orgonakoncert Almásy László A.
Június 6. Csüt. Papi hivatások napja
17.00
Szentségimádás a papi hivatásokért
18.00
Szentmise:Kiss-Rigó László püspök
és a városmajori papok
Június 7. Péntek Templombúcsú
Városmajori hívek napja
18.00
Ünnepi mise: dr.Erdő Péter bíboros
Június 8. Szombat:Közösségek napja
Hajókirándulás,
kirakodóvásár, fotókiállítás
Június 9. Vasárnap Hálaadás napja
11.00
Hálaadó ünnepi szentmise
Lambert Zoltán plébános
kirakodóvásár Fotókiállítás

Szentháromság Vasárnapja
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Az
elmúlt vasárnap 390.000.-Ft gyűlt össze a
főegyházmegyei kölcsön törlesztésére. Hálásan
köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg!
ELSŐÁLDOZÁS: Május 26-án, ma, 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!
ÚRNAPJA: Jövő vasárnap, június 2-án lesz, az
Oltáriszentség alapításának ünnepe. Az ünnepi
szentmise 9 órakor kezdődik. A körmenet, a
szentmisét követően, 10 órakor indul. Virágszirmot
szombaton, június 9-én reggel 9 óráig, vagy délután 3
órától lehet leadni a sekrestyében.
EGÉSZNAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: Az
egyház-megyei szentségimádási rend szerint az
egyházmegyében az év minden napján az
egyházmegye valamelyik templomában egésznapos
szentségimádás van. Plébániánk évi két szentségimádási napja március 10. és június 3. Június 3-án,
hétfőn 9 órától délután ½ 6-ig tart a szentségimádás.
Félórás vagy ennél hosszabb szentségimádás
vállalására az irodában lehet feliratkozni. Egy percre
se maradjon imádkozó látogató nélkül az imádásra
kitett Oltáriszentségben köztünk lévő Jézus.
IRODAI ÜGYELET VÁLTOZÁS: Május 28án, kedden délután az irodai ügyelet szünetel. Szíves
megértésüket előre is köszönjük!
GYŰJTÉS A CSALÁDOS TÁBOR JAVÁRA:,
Jövő vasárnap, június 2-án a szentmisék után gyűjtést
tartunk a nyári családos tábor javára, hogy az
adományokból támogatni tudjuk azokat a családokat,
akik anyagi okok miatt maradnának ki a családos tábor
örömteli eseményéből. Az adományokat előre is
hálásan köszönjük!
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetel a torony földszintjén június 5-én 10-től 12 ig.
„Együtt lenni jó!” Szeretettel várják azokat a
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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
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
Felhívjuk a kedves Hívek figyelmét, hogy ma,
május 26-án, vasárnap a 9 órai szentmise és az esti
6 órai szentmise után a templom előtt vásárolhatnak hajójegyeket!
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
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

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
Istenünk, Te jóságos vagy, mert képességet adtál
nekünk, hogy téged megismerjünk. Te teremtetted a
mennyet és a földet. Te vagy a Mindenség Ura, az egyedül
igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts
minden embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és
mindig kitartson melletted!
Szent Iréneusz
Aki Istent ismeri, az nemcsak az ég és a csillagok
láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog
szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten
szeretetéhez.
Loyolai Szent Ignác
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte
szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s
egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd
jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges
gondolatokat, és vezess el engem boldogságod
birtoklására!
Szent Ágoston
HÉTEN LESZ
Szombaton: Szt. Jusztínusz vértanú emléknapja
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Németh Nándor (VI. 1.)
Kothencz Johanna Léna (VI. 2.)
HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Grexa Sándornét (Itt urnaelhelyezés ) (V.27.)
Takács Lászlónét (Farkasrét -alsó) (V.28.)
Takátsné Csikbánfalvi Keresztes Gabriellát
(Farkasrét -alsó) (V.28.)
Kron Gábort (Farkasrét -felső ) (V.29.)
Sziklay Sándornét (Farkasrét -alsó) (V.31.)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Június 1-én,este 6-kor :Szűz Mária Szepl. Szíve tiszt.
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Május 28-án, kedden este 6 órakor
A
SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Péld 8,22-31Róm 5,1-5; Jn 16,12-15
Hétfő: Sir 17,20-28; Mk 10,17-27
Kedd: Sir 35,1-15; Mk 10,28-31
Szerda: Sir 36,1-2.5-6.13-19; Mk 10,32-45
Csütörtök: Sir 42,15-26, Mk 10,46-52
Péntek: Sir 44,1.9-13; Mk 11,11-26
Szombat: Sir 51,17-27; Mk 11,27-33
Vasárnap: Ter 14,18-20;1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17

