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A Hit Éve Ökumenikus imahét

ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD: A Krisztushívők (keresztények, keresztyének) egységéért végzett
ökumenikus imanyolcad, a mai nappal véget ér.
Ma, vasárnap lesz az utolsó alkalom, amely a
Kékgolyó utcai Evangélikus templomban lesz.
(Kékgolyóu.17.) Az igehirdetés szolgálatát: Lambert
Zoltán atya fogja végezni. A közös imaóra ½ 7 órakor
kezdődik, amit az egymással való találkozásra és
beszélgetésre alkalmas agapé követ. A közös
imaalkalom nem helyettesíti a szentmisét, de aki teheti,
vegyen részt ezen az ökumenikus ima nyolcadot záró
eseményen is.
Közbenjáró imádság
(Fohászok az idei ima nyolcadra készült füzetből.)
Miközben
egymással
beszélgetve
járjuk
életutunkat, vegyük észre, milyen erőfeszítéseket tesz
az ökumenikus mozgalom a Krisztus által óhajtott
egyházi egység megvalósítása érdekében.
Küldd el Szent Lelkedet, hogy erősítse
elhatározásunkat, mélyítse el beszélgetéseinket, hogy
Jézus imádságát magunkénak valljuk.
Amikor Krisztus megtöretett testeként járunk az
úton, fájdalommal tapasztaljuk, hogy még mindig
képtelenek vagyunk a kenyér megtörésében együtt
részesedni. Siettesd a napot, amikor végre az Úr
asztalánál is megvalósítjuk a teljes testvériséget!
Égesd szívünkbe a vágyat, hogy mindazt le
akarjuk győzni, ami elválaszt bennünket, és hogy
megosztottságunkban is az egy Krisztust láthassuk.
A szabadság felé vándorolva, a dalit
közösségekkel együtt gondolunk azokra az emberekre,
akik hozzájuk hasonló diszkriminációt szenvednek el.
Legyen az egyházak egysége az igazságtalan
helyzetekben is a reménység jele.
Erősítsd egyházaink elkötelezettségét, hogy a
társadalmainkban és közösségeinkben helyet adjunk az
elnyomottaknak. Tegyük lehetővé, hogy méltóságban
és szabadságban élhessenek. Engedd, hogy az ő
jelenlétük és képességeik által is formálódjunk!
A föld gyermekeiként járva az úton felismerjük,

Évközi 3. vasárnap

hogy zarándokok vagyunk a nekünk ajándékozott
gyönyörű teremtett világban. Engedd, hogy a földet a
Te teremtményedként tiszteljük! Tégy minket
érzékennyé, hogy vigyázzunk rá!
Szentlelked újítsa meg a teremtést, és add, hogy
odafigyeljünk a nincstelen emberek szenvedésére, akik
hagyományosan bölcs gondozói a földnek és
erőforrásainak.
Jézus barátaiként járva az úton, segíts, hogy a
peremre került közösségeket kísérhessük szerte a
világon. Jézus őket választotta ki arra, hogy
azonosuljon velük, s legyőzvén évszázadok szégyenét,
szabadságra és méltóságra leljenek.
Bővítsd és mélyítsd a Veled és egymással való
barátságunkat, kapcsolatainkat, hogy elhívásodhoz
hűségesek és hitelesek maradhassunk.
Adj nekünk bátorságot, hogy legyőzzük azokat a
kultúrákat és struktúrákat,, amelyek megakadályozzák,
hogy egymásban Isten jelenlétét felismerjük.
Krisztus nevében tárjuk Eléd imádságainkat,
Istenünk. Amen.
GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY:
Február 2-án, szombaton Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Az esti 6 órai szentmise elején
ünnepélyes gyertyaszentelés és gyertyás körmenet lesz
a templomon belül Kérjük, hogy a résztvevők gyertyát
hozzanak magukkal
BALÁZS-ÁLDÁS: Február 3-án, vasárnap
Szent Balázs püspök emléknapján a szentmisék végén
a kedves Hívek közös Balázs-áldásban részesülhetnek. Ezután lesz lehetőség arra, hogy, aki igényli,
egyénileg is részesülhet Balázs-áldásban.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Az
elmúlt vasárnap 450.000.- Ft gyűlt össze a
főegyházmegyei kölcsön törlesztésére. Hálásan
köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg!
ELSŐPÉNTEK: Február 1-én, pénteken, az esti
6 órai szentmisét és szentbeszédet Fülöp Ákos
plébános mondja. Témája: A házasság legalattomosabb ellensége a „nyaggatás”. A szentmise után

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
1122 Budapest Csaba u. 5.  Honlap: www.varosmajoriplebania.hu
Elérhetőségek: 212-4656  06-20-8280-555  email: vmajorplebania@freemail.hu
Irodai ügyelet: hétfőtől péntekig: de. 10.00-12.00, du. 16.00-17.00  Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00
és péntek du. 15.00-17.00 Sürgősségi betegellátás: 213-9620
Miserend: hétköznap: 7.00, 8.00, 18.00 vasárnap: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, 19.30
(Diákmise: 9.00 Nagytemplom, Kisgyermekek miséje: 9.00 Kistemplom, Ifjúsági mise: 19.30)
Szentségimádás: minden vasárnap 17.00-18.00 és minden pénteken 18.30-19.30
hétfőtől szombatig reggelente 7.30-8.00
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15  Rózsafüzér minden szombaton 17.15

beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánia földszinti
előadótermében. Minden érdeklődőt várunk.
KÉPVISELŐTESTÜLETI
GYŰLÉS
lesz
február 4-én, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánián.
Szeretettel várjuk a testület tagjait.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetelük a torony földszintjén február 6-án lesz 10-től 12
ig. Várjuk a nyugdíjas testvéreket. Együtt lenni jó!
BESZÉLGETÉS SOROZAT: „Zsinati szemmel” 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 megvalósulására.
BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI
BÁLJA: 2013. február 9-én, szombaton lesz a MOM
Kulturális Központban. (Bp. XII. Csörsz u. 18.) Jegyek
már kaphatók a plébánia-irodájában 4.000.- Ft-os áron.
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)
Részletek XVI. Benedek pápa Porta fidei (A hit
kapuja) című apostoli leveléből. A pápa ezzel
hirdette meg a Hit évét.
5. Úgy vélem, hogy az, hogy a Hit évének meghirdetése
egybe esik a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50.
évfordulójával, jó alkalmat kínál annak megértésére, hogy
a zsinati atyák által örökül hagyott szövegek Boldog II.
János Pál pápa szavai szerint „semmit sem veszítenek
értékükből és ragyogásukból”. Minden eddiginél sürgetőbb
késztetést érzek arra, hogy rámutassak a Zsinatra, mint
arra a nagy kegyelemre, amelyben a XX. század során
részesült az Egyház: megbízható iránytűt kaptunk általa a
most kezdődő évszázadban való tájékozódáshoz.
6. Az Egyház megújulása a hívek életének
tanúságtételén keresztül is történik: a világban élő
keresztények valójában a létüknél fogva arra hivatottak,
hogy visszatükrözzék az Igazság Igéjét, amelyet az Úr
Jézus hagyott ránk.
A Hit éve ennek fényében nem más, mint meghívás az
Úrhoz való újbóli és hiteles megtérésre, aki a világ

egyetlen Megváltója. Az Ő halálának és feltámadásának
szent titkában nyilatkoztatta ki Isten a Szeretet teljességét,
amely üdvözít, az embereket pedig megtérésre hívja a
bűnbocsánat által.
7. „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14): Ezért
ma is szükség van meggyőződéses egyházi elkötelezettségre egy új evangelizáció érdekében, hogy felfedezzük a
hit örömét és a hit továbbadásának lelkesítő erejét. Szeretetének naponkénti újrafelfedezése megerősíti és megszlárdítja a hívek missziós elkötelezettségét, amely soha nem
fogyatkozhat meg. A hit ugyanis akkor növekszik, amikor
befogadja a kapott szeretetet, és amikor úgy adják tovább,
mint a kegyelem és öröm megtapasztalását.
8. Ezt az évet méltó és gyümölcsöző módon szeretnénk
megünnepelni. Fokoznia kell a hitre való reflexiót, hogy
segítsünk
minden
Krisztus-hívőt
abban,
hogy
tudatosíthassák és megerősíthessék az Evangéliumhoz
tartozásukat, különösen a mostani időkben, amikor az
emberiség mélységes változásokat él át.
9. Azt kívánjuk, hogy ez az év minden hívőt késztessen
hitének
teljes,
meggyőződéses,
bizalommal
és
reménységgel való megvallására. Alkalom lesz arra is,
hogy erőteljesebbé tegyük a hit megünneplését a
liturgiában, különösen az Eucharisztiában, amely „a csúcs,
amely felé az Egyház tevékenysége irányul, s az a forrás,
amelyből minden ereje fakad”. Ugyanakkor azt is óhajtjuk,
hogy fokozódjék a hívek tanúságtételének hitelessége.
Fölfedezni a megvallott, megünnepelt, megélt és
átimádkozott hit tartalmát, és reflektálni magára a hit
aktusára is, ez olyan feladat, amelyet minden hívőnek fel
kell vállalnia, főként ebben az évben.
Nem véletlen, hogy az első századokban a keresztényeknek kívülről meg kellett tanulniuk a Hitvallást.
Mindennapi imádságukként szolgált, hogy meg ne
feledkezzenek a keresztségben vállalt kötelezettségükről.

HÉTEN LESZ
Hétfőn: Aquinói Szt. Tamás áldozópap és egyh. tanító .
Csütörtökön: Bosco Szt. János áldozópap e
.
Szombaton:URUNK BEMUTATÁSA
(GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Varsányi Márton (II.3.)
Kótay Szabolcs (II.3.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Csicsáki Edit Máriát(I.28.)
Szomor Ferencet(I.28.)
Brindza Emmát (I.29.)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Február 1-én, este 6 órakor a Magyar Családokért
Febr. 2-án,e 6-kor :Szűz Mária Szepl. Szíve tiszteletére
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Január 31-én, csütörtökön este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Neh 8,2-4a.5b.8-10; 1Kor 12,12-30. Lk
1,1-4;4;14-21.
Hétfő: Zsid 9,15.24-28; Mk 3,22-30
Kedd: Zsid 10,1-10; Mk 3,31-35
Szerda: Zsid 10,11-18; Mk 4,1-20
Csütörtök: Zsid 10,19-25; Mk 4,21-25
Péntek: Zsid 10,32-39; Mk 4,26-34
Szombat: Mal 3,1-4; Lk 2,22-40
Vasárnap: Jer 1,4-5.17-19; 1Kor 12,31-13,13. Lk
4,21-30.

