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(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 

X. évfolyam 7. szám 

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE: 

Február 13-án hamvazószerdán megkezdődött a 

nagyböjt.  

Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a 

zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk. Szeretettel 

várjuk a kedves Híveket. 

Nagyböjt péntekjein a keresztút az esti szentmise 

előtt ¼ 6-kor kezdődik. 

Nagyböjtben minden pénteki napon hústilalom 
van 14 éves kortól kezdve egészen életünk végéig. 

Csak a betegek vannak az előírt böjtök alól felmentve 
és azok, akik a munkahelyükön étkeznek, vagy azok az 

idős testvérek, akik hozatják ebédjüket. 

 A SZENTATYÁVAL A HIT ÉVÉBEN 
 Új sorozat a HIT ÉVÉBEN felnőtt hívek 

részére. A pápa katekéziseinek ismertetése az 
érdeklődők részére. Minden hónap harmadik 

szombatján a nagytemplomban, délután 5 órától az 

esti szentmise kezdetéig. Az előadásokat vezeti 
Csépányi Gábor atya.   

 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Ma, 

vasárnap, „harmadik-vasárnapi” gyűjtés van az új 
plébánia és közösségi ház megépítésével kapcso-

latos, a Főegyházmegyei Hatóságtól kapott 20 

millió forintos kölcsön törlesztésére. Szokás szerint 
szentmisék után a kijáratoknál történik a gyűjtés. A 

szentmise alatti perselyezés ilyenkor elmarad. 

Hálásan köszönjük a nagylelkű támogatást. Isten 
fizesse meg! 

 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 

következő társadalmi hittanórája február 18-án, 
hétfőn este 7 órakor lesz a kistemplomban.

 GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK 
JAVÁRA: Jövő vasárnap, február 24-én országos 
gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. Az ado-

mányokat a szentmisék után a kijáratoknál gyűjt-

jük. Előre is hálásan köszönjük az adományokat. 

 MÉZÁRUSÍTÁS: Jövő vasárnap, február 24-
én a kisgyermekek miséje után a kistemplomban 10 

órától mézárusítás lesz.    

 SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓ SIKE-

RÉÉRT: 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.  

 KÖNYVTÁRUNK MEGÚJULT: Hívjuk a 

kedves Híveket, hogy nézzenek be megújult 

könyvtárunkba! Új polcokat szereltek fel és új 

könyvekkel bővült a kínálatunk. Mostantól vallási 

témájú DVD-k is kölcsönözhetők. Nyitva tartás: 
csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig, vasárnap 10-től 11 

óráig.       

 KÖNYVAJÁNLÓ: Szent Benedek Regulájában 
az áll, hogy nagyböjt idején minden szerzetes 

kapjon egy könyvet, amit el is olvas. Ezen 
felbátorodva a Heti Hírlevelekben mi is ajánlani 

fogunk lelki olvasmányokat. Ezúttal annak, aki 

keveset tud olvasni a Szent Ferenc kalendáriumot 
(minden napra néhány soros elmélkedés). Kölcsö-

nözhető a torony földszintjén, csütörtökön 17.30-

tól 18.30-ig és vasárnap 10 és 11 óra között. Ajánl-

juk a Kalász újság most megjelent nagyböjti szá-

mát is. Kapható a templomban az újságos pultnál.



 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejö-

vetelük a torony földszintjén február 20-án lesz 10-

től 12 ig. Várjuk a testvéreket. Együtt lenni jó! 
 FELHÍVÁS: XII. KERÜLETI IDŐSKORÚAK 

SZÁMÁRA: Az önkormányzat eseti segélyben 

részesíti azokat a 65 év feletti lakosokat, akik egyedül 

élnek és havi jövedelmük 99.750.- Ft-nál kevesebb, 

illetve, akik családban élnek és havi jövedelmük 

85.500.- Ft-nál kevesebb. A segélyhez kérelmező 
nyomtatvány kitöltése és jövedelem-igazolás (bank-

számla kivonat, ill. nyugdíjszelvény fénymásolata) 

beadása szükséges. Nyomtatványok a plébánia 

irodájában átvehetők. A kérelmeket a XII. ker. 

Hegyvidéki Önkormányzat Népjóléti Irodájában kell 

leadni. Cím: 1126.Bp.Böszörményi út 23-25. Beadási 

határidő február 28.  

 ALPHA KURZUS: 2013. március 5-én indul a 9. 
Városmajori Alpha Kurzus. Bevezető alkalom, ünnepi 

Alpha vacsora február 26-án este 7 órakor lesz a 

Városmajori Plébánia és Közösségi Házban. 

Tájékoztató és jelentkezési lap a nagytemplomban az 

ingyenes asztalon található.  

 Az Alpha kurzus néven ismert, 10 alkalomra szóló 

oktatás sorozat a keresztény hit iránti érdeklődést 
akarja felkelteni a kurzuson résztvevőkben. A tíz 

találkozásra épülő sorozat megragadó, elgondolkodtató 

előadásokban tárja a résztvevők elé a legalapvetőbb 

keresztény tanításokat és igazságokat. Szó van az élet 

értelméről és az emberhez méltó céljáról, ahogyan ezt 

Jézus Krisztus tanításából ismerjük. Szó van a 

sorozatban Istenről, Jézus Krisztusról, az Egyházról, a 

szentségekről. A sorozat célja, hogy felvillantsa vonzó 
és megnyerő módon az érdeklődők előtt a keresztény 

hitnek a szépségét, vonzó tanítását, tanításának 

igazságát. A keresztény üzenet az, ami nem emberi 

elgondolásra, hanem Isten üzenetére, a kinyilatkoz-

tatásra épül, és ezért a teremtésben legkiválóbb 

teremtménynek, de a bűnbeesés miatt a legnehezebb 

helyzetbe került teremtménynek, az embernek, a 

legteljesebben megfelel. Isten hatalma, jósága, irgalma 
egyaránt az ember megmentését jelenti.  

 A kurzus célja, hogy ezt változatos előadók, 

tanúságtevők, segítségével a hallgatók elé tárják és 

felébresszék a vágyat keresztény élet vállalása iránt. 

Erre, vagyis a megkeresztelkedésre, vagy, ha ez 

csecsemőkorban megtörtént, de elmaradt az 

elsőáldozás, akkor a felnőttkori első gyónásra és 
elsőáldozásra készít fel egy hosszabb, két éven át tartó 

beszélgetéssorozat, tanítás, amely a hitigazságok 

alaposabb megismerését célozzák. Ugyanakkor az 

egyház közösségébe való beilleszkedés alkalma is ez a 

két év, amelynek a végén, nagyhéten és húsvét 

vigíliáján van beteljesedése, a keresztelés és az első 

gyónás és áldozás. Ezt a kétéves tanulási időszakot 

nevezik KATEKUMENÁTUS-nak. A „katekumen”, 
görög szó, hittanulót jelent. A magyar szentek között 

Szent Mártont tekinthetjük a katekumenek 

példaképének és védőszentjének, aki 18 éves korában 

keresztelkedett meg, és pap, később püspök lett a 

franciaországi Tours városának püspöke. Jólelkűsége 

már keresztelkedése előtt megnyilvánult a legenda 

szerint. Római katona volt, és katonai őrjárata során 

találkozott egy téli hidegben hiányosan öltözött 

didergő koldussal. Ő levette katona köpenyét, 

kardjával kettévágta, és odaadta köpenye felét a 

koldusnak. 397-ben halt meg, mint szentéletű püspök. 

Abban az időben gyakori volt, hogy a keresztelkedés 

felnőtt korban, hosszú előkészület (=katekumenátus) 
után történt.   

 Az Alpha kurzus lehetőségéről és elkezdődéséről a 

templomba járó kedves Hívek értesülnek. De az 

elsődlegesen meghívandók nincsenek a templomban. 

Ezért a hívek feladata és lelkiismereti kötelessége, 

hogy szóljanak annak, aki akár a saját családjukban, 

rokonaik között, akár az ismeretségi körben, netán a 

házban, ahol laknak, található személy, aki örülne egy 
ilyen lehetőségnek, és szívesen venne részt az Alpha 

kurzuson. 

 A kurzuson résztvevőkre kedves meglepetés is vár. 

A kurzus egyes alkalmai ugyanis úgynevezett 

agapéval, szeretetvendégséggel van összekapcsolva. 

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket.  

            

     A HIT ÉVE     

     Hit és ész  
Részletek Boldog II. János Pál pápa Fides et ratio (Hit 

és ész) című enciklikájából, melyben a nagy pápa a hit 

és az értelem kapcsolatának természetéről ír.  

   Jézus, aki kinyilatkoztatja az Atyát  

7. Az Egyház minden elmélkedésének hátterében annak 

tudata áll, hogy olyan üzenet letéteményese, mely magától 

Istentől ered (vö. 2Kor 4,12). Ez az ismeret, melyet az 

embernek fölkínál, nem saját, mégoly emelkedett 

gondolkodásának terméke, hanem Isten Igéjének a hitben 

történő elfogadásából születik (vö. 1Tesz 2,13). Hívő 

életünk kiindulópontja a teljesen egyedülálló találkozás, 

melyet az örök idők óta elrejtett, most azonban föltárt 

misztérium határoz meg (vö. 1Kor 2,7; Róm 16,25-26): 

„Istennek a maga jóságában és bölcsességében úgy 

tetszett, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és tudtunkra adja 

akaratának szent titkát (vö. Ef 1,9), mely szerint az 

embereknek Jézus Krisztus, a megtestesült Ige által a 

Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához, és az isteni 

természet részesei lesznek”. Ez a teljesen ingyenes 

kezdeményezés az ember megszólítására és megmentésére 

Istentől indul ki. Isten úgy akarja megismertetni magát 

mint a szeretet forrását, és az ismeret, amit az ember Őróla 

szerez, magával hozza az emberi lét értelmére vonatkozó 

minden ismeret tökéletességét, amit az elme csak elérhet. 

     HÉTEN LESZ  

Pénteken: Szent Péter Apostol székfoglalása ünnep.   

A HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK   

Gönczi Tamást (II.18.)  

Fésüs Györgynét (II.22.)  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT                             

Február 20-án, szerdán este 6 órakor                                                  

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:                

Vasárnap: MTörv 26,4-10; Róm 10,8-13. Lk 4,1-13. 

Hétfő: Lev 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46  

Kedd: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15  

Szerda: Jón 3,1-10; Lk 11,29-32;  

Csütörtök: Eszt 4,17n.p-r. a-b.g-h; Mt 7,7-12  

Péntek: 1Pét 5,1-4; Mt 16,13-19  

Szombat: MTörv 26,16-19; Mt 5,43-48  

Vasárnap: Ter 15,5-12.17-18; Fil 3,17-4,1. Lk 9,28b-36. 


