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 ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD: A Krisztus-

hívők (keresztények, keresztyének) egységéért végzett 
ökumenikus imanyolcad ma, január 20-án kezdődik és 

január 27-ig tart. Mindenkit buzdítunk, hogy a 

városmajori, pénteki imaalkalmon, január 25-én, 

minél többen vegyünk részt. A hét folyamán pedig 

legalább egy-két alkalommal látogassunk el a 

környező templomokba is a közös imára a kiírt rend 

szerint. Az imanyolcad napjain minden alkalommal 

este ½ 7 órakor kezdődnek a közös imák, amit 
találkozásra és beszélgetésre alkalmas agapé követ. 

 

   Az imatalálkozók rendje  

 

20-án, Vas Budahegyvidéki ref. Templ.. Böször-

ményi út 28.  szónok: Csépányi Gábor  rk. káplán 

21-én, Hétfő Felsőkrisztinaváros Apor Vilmos tér 9.
    szónok: Keczkó Pál evang. lelkész 

22-én, Kedd  Budai Gör.Kat.templom Fő u.88.  

    szónok:Molnár Miklós rk. káplán 

23-án, Szer  Szent Kereszt rk.templom  Táltos u.16. 

    szónok:Fabinyi Tamás evang. püsp 

24-én, Csüt  Svábhegyi ref.templom  Felhő u.12.

    szónok:Gulybán Gergely gk. e. lelk. 

25-én, Pén  Városmajori Jézus Sz. Pl.  Csaba u.5. 
    szónok: Berta Zsolt ref. lelkész 

26-án, Szo  Farkasréti rk.templ. Hegyalja út 139.

    szónok: Ablonczy Tamás ref.lelkész 

27-én, Vas Evangélikus templ. Kékgolyóu.17.

    szónok: Lambert Zoltán rk.plébános 

 IDŐPONT VÁLTOZÁS: Január 25-én, 

pénteken, az esti 6 órai szentmise ¾ 6-kor kezdődik 
az ökumenikus imaóra miatt. 

 

    IMAHÉT  2013 

 Krisztusban kedves Testvérek!  

A teremtett világ szépsége és gazdagsága Isten 

bölcsességét és jóságát hirdeti. Az ember azonban nem 

csupán a természetes ész fényénél keresi az Alkotót. 

Teljesebb, biztosabb, igazabb módon ismerhetjük meg 

Őt a kinyilatkoztatásból. A mindenség teremtője 

ugyanis személyes kapcsolatba kívánt lépni az 
emberrel. 

 Szeretetére választ kell adnunk egyénileg és 

közösségileg egyaránt. Teljes szívünkből, teljes 

lelkünkből és minden erőnkből viszont kell szeretnünk 

a Mindenhatót. Hódolatunkat fejezzük ki iránta az 

istentisztelet végzésével, amikor lélekben és 

igazságban imádjuk Őt. De Krisztus feltárta előttünk, 

hogy Isten iránti szeretetünk megvalósulhat 
embertársaink segítésében is: „Amit e legkisebb 

testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek” – 

tanította. 

 Az Isten szabadító jóságát megérző ember tudja és 

akarja szeretni Urát és szeretni embertársát. Ez a 

törvénynek és a prófétai tanításnak is a lényege. Aki 

eszerint jár, az szabadságban, szeretetben és az Úr 
előtti alázatban jár. Ez az alázat azonban nem 

megalázó, hanem reményteljesen felemelő. Aki az Úr 

előtt hajt fejet és térdet, az könnyebben tud ellenállni 

annak, hogy illúziók, önpusztító indulatok és a 

teremtett világot, benne az embertársat sértő ambíciók 

előtt hajtson fejet.  

 Változó világunkban valami nem változik. 2013-

ban is arra hív a bennünket az ökumenikus 
közösségben is megszólító Szentlélek, hogy figyeljünk 

akaratára, mert nem mondott le rólunk. Nem mondott 

le a teremtett világról sem s abban különleges szerepet 

ad nekünk.  

 Küldetésünk van, amelynek betöltése jelenti 

életünk méltóságát és boldogságát. Erre az útra lép az, 

aki minden nap tudni akarja, hogy mit kíván tőle az Úr 
és ahhoz igazítja lépteit. Így járjuk az Imahét 

istentiszteleteit és így éljük meg életünk 

mindennapjait. 

dr.Erdő Péter     Steinbach József  

bíboros, prímás    református püspök  

A Magyar Katolikus       A Magyarországi Egyházak 

Püspöki Konferencia  Ökumenikus Tanácsának 

  elnöke     elnöke 



 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Ma, 

vasárnap, január 20-án „harmadik-vasárnapi” gyűjtés 

van az új plébánia és közösségi ház javára a 

szentmisék után a kijáratoknál. Hálásan köszönjük a 

további nagylelkű támogatást. Isten fizesse meg!  

 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 
társadalmi hittanórája január 21-én, hétfőn este 7 

órakor lesz a kistemplom irodájában.   

 TEMETÉS: Gábry István, plébániánk hosszú 

évek óta hűséges munkatársa 83 éves korában 2012. 

december 30-án, szentségekkel megerősítve elhunyt. 

Temetése csütörtökön, január 24-én lesz a Farkasréti 

temetőben (főbejárati ravatalozó) 10.30-kor. 

Engesztelő szentmisét mondunk lelki üdvéért 
ugyanazon a napon 18 órakor a nagytemplomban . 

 BESZÉLGETÉS SOROZAT: „Zsinati szem-

mel” című beszélgetés sorozat folytatódik. A sorozat 

következő előadása február 7-én lesz a torony 

földszintjén 19 órakor. Téma: a világi hívekről szóló 

határozat ismertetése.  
 SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓ SIKERÉÉRT: 

A családlátogatással induló misszió háttér imájaként 

„folyamatos szentségimádást” szeretnénk szervezni. Nagy 

szükség van az imákból fakadó kegyelmekre, hogy ez a 

misszió Isten hívását közvetíthesse az emberek felé és 

szívük megnyíljon Isten szeretetének befogadására. 

Célunk, hogy minden nap legyen legalább egy valaki, aki 

½ óra szentségimádást ajánl fel erre a szándékra. 

Templomunkban minden nap van szentségimádás. Az 

ingyenes asztalra elhelyezett feliratkozó lapon lehet 

jelentkezni a szentségimádásra. Nem kötelező a 

feliratkozás, de megnyugtató, ha látjuk, hogy egy valaki 

biztosan jelen van. Kérjük a kedves Híveket, hogy minél 

többen vállalják a szentségimádást a 2012. Adventjétől 

induló misszió gyümölcsöző megvalósulására.  

 KÖNYV VÁSÁR: Idegen nyelvű használt 

könyvek vására lesz jövő szombaton, január 26-án 15-

től 18 óráig a kistemplomban. Idegen nyelvű 
regények, szótárak, nyelvkönyvek, magyar nyelvű 

folyóiratok vásárolhatók fillérekért. Szeretettel várjuk 

az érdeklődőket, böngészőket!     

 FENYŐFÁK LEBONTÁSA A NAGY-

TEMPLOMBAN: Erős és ügyes fiúk és férfiak 

segítségében bízva hirdetjük, hogy január 21-én, 

hétfőn reggel 9 órára várjuk azokat, akik szívesen 
részt vennének a nagytemplomi fenyőfák és a 

Betlehem lebontásában. Előre is köszönjük a 

segítséget! 

 AJÁNDÉK: Elajándékoznánk egy széles, 

díszkeretbe foglalt gobelint (ráma nélküli mérete: 

90x53 cm). Vallási témájú: Mária a kis Jézussal, aki 

madarakat etet egy ház lépcsőjénél. A kép 

megtekinthető a torony földszintjén könyvtári időben, 
vagy előzetes időpont egyeztetés után máskor is 

(könyvtáros telefonszáma: 355-9109).    

             A HIT ÉVE  

   Pápai dokumentumok a hitről és az  

    evangelizációról (részletek)   

      A hit kapuja  
1. A „hit kapuja” (vö. ApCsel 14,27), amely az 

Istennel való közösségre vezet bennünket, és lehetővé 
teszi az ő Egyházába való belépést, mindig nyitva áll 

számunkra. Ezt a küszöböt akkor fogjuk tudni átlépni, 

ha Isten Igéjének hirdetése nyomán a szív átformálódik 

a kegyelem átalakító erejében. Belépni ezen a kapun 

annyit jelent, hogy egy életre útra kelünk. A 

kiindulópont a keresztség (vö. Róm 6,4), amely által 

Istent Atyánknak szólíthatjuk, és a halálon át az örök 

életbe való belépés az a cél, amely az Úr Jézus 
feltámadásának gyümölcse, aki a Szentlélek ajándékai 

által akarta az Ő dicsőségében részesíteni mindazokat, 

akik hisznek őbenne (vö. Jn 17,22). A 

Szentháromságba – Atyába, Fiúba, Szentlélekbe – 

vetett hitet megvallani annyit jelent, hogy hiszünk az 

egy Istenben, aki maga a Szeretet (vö. 1Jn 4,8): az 

Atya, aki a mi üdvösségünkért elküldte Fiát az idők 

teljességében; Jézus Krisztus, aki halálának és 
feltámadásának titka által megváltotta a világot; a 

Szentlélek, aki az Egyházat századokon át vezeti, 

várva, hogy az Úr dicsőségben újra eljöjjön.  

2. Péter utódaként végzett szolgálatom kezdete óta 

emlékeztettem arra, hogy szükségünk van a hit útjának 

újrafelfedezésére, hogy a Krisztussal való találkozás 

örömét és a belőle fakadó újult lelkesedést egyre 
világosabban meg tudjuk mutatni.  

3. Újra föl kell fedeznünk az Isten Igéjével való 

táplálkozás ízét, ahogy azt nekünk az Egyház 

hűségesen áthagyományozta, és az Élet Kenyerével 

való táplálkozás ízét, amelyet tanítványainak adott 

megerősítésképpen (vö. Jn 6,51). Jézus tanítása 

valójában ugyanazzal az erővel hangzik napjainkban 

is: „Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely elvész, 
hanem olyanért, amely megmarad az örök életre” (Jn 

6,27). A kérdés, amelyet az őt hallgatók feltettek, ma is 

ugyanaz számunkra: „Mit kell tennünk, hogy Istennek 

tetsző dolgot cselekedjünk?” (Jn 6,28) Tudjuk Jézus 

válaszát: „Istennek tetsző cselekedet az, hogy 

higgyetek abban, akit Ő küldött” (Jn 6,29). Tehát Jézus 

Krisztusba vetett hit az az út, amely bizonyosan 

elvezet bennünket az üdvösségre.     

     HÉTEN LESZ  

Hétfőn: Szt. Ágnes szűz és vértanú e.  

Kedden: Boldog Batthyány-Strattmann László e. 

Csütörtökön: Szalézi Szt. Ferenc püspök és egyháztanító e.  

Pénteken: Szt. Pál Apostol megtérésének ünnepe  

Szombaton:Szt. Timóteusz és Szt. Titusz püspökök e.  

 

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   

Pallós Dóra (I.27.)  

A HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK   

Bányai Edénét  (I.23.)  

Gábry Istvánt  (I.24.)  

 

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

Január 23-án, szerdán reggel 8 órakor  

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:   

Vasárnap: Iz 62,1-5; 1Kor 12,4-11. Jn 2,1-11  

Hétfő: Zsid 5,1-10; Mk 2,18-22  

Kedd: Zsid 6,10-20; Mk 2,23-28  

Szerda: Zsid 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6  

Csütörtök: Zsid 7,25-8,6; Mk 3,7-12  

Péntek: ApCsel 9,1-22; Mk 16,15-18  

Szombat: 2Tim 1,1-8; Lk 10,1-9  

Vasárnap: Neh 8,2-4a.5b.8-10; 1Kor 12,12-30. Lk 1,1-

4;4;14-21. 

 


