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JÉZUS SZÍVE ÉV

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE:
Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a
zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk. Szeretettel
hívjuk és várjuk a kedves Híveket erre a korai közös
imádságra, amely az egyház hivatalos napi imájának a
része.
Nagyböjt péntekjein a keresztút az esti
szentmise előtt ¼ 6-kor kezdődik.
BETEGEK
SZENTSÉGE:
A
betegek
szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása lesz jövő
vasárnap, Nagyböjt 4. vasárnapján, március 30-án,
a 11 órai szentmise keretében. A szentség felvételére
idős testvéreink és komoly betegségben szenvedő
testvéreink jelentkezhetnek. Jelentkezhetnek azok is,
akik egy évvel ezelőtt, vagy korábban már felvették ezt
a szentséget. Lelki felkészítés március 28-án,
pénteken, lesz a Kistemplomban 10-től 11 óráig. A
szentség felvételére lehet jelentkezni a plébánia
irodájában irodai időben.
HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS: Az
elmúlt vasárnapon „harmadik-vasárnapi” gyűjtést
tartottunk az egyházmegyei tartozásunk törlesztése
céljából. Hálásan köszönjük az 530.000.- Ft nagylelkű
támogatást. Isten fizesse meg!
FERENC PÁPA: EVANGÉLII GAUDIUM .
AZ EVANGÉLIUM ÖRÖME. Ferenc pápa apostoli
buzdítása nagyszerű nagyböjti lelki olvasmány azok
számára, akik a pápa tanúságtevő élete példáját
követve szeretnének megújulni keresztény életükben.
A pápai körlevél kapható a plébánia irodájában 1.120.forintért.
NAGYBÖJTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS: A
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására
tartós élelmiszert gyűjtünk a templomunkban március
23-tól március 30-ig. Kérjük a kedves Híveket, hogy
az adományokat majd a nagytemplomba hozzák el,
amikor imádkozni jönnek, vagy szentmisére jönnek, és
a Szent József oltárnál helyezzék el. Egyben kérjük,
hogy ne az adományok mennyiségét tekintsék
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fontosnak, hanem inkább a minőségét. Ezért azt
kérjük, hogy hozzanak fémdobozos húskonzervet,
fémdobozos vagy üveges ételkészítményeket, olajos
halat, műanyag flakonban étolajat, szörpöt, rizst,
kristálycukrot stb. Az összegyűlt tartós élelmiszereket
a plébánia Karitász csoportja juttatja el a nélkülöző
családoknak. A nagyböjti időben különösen is jó
alkalom ez arra, hogy buzgóbban gyakoroljuk az
irgalmasság tetteit.
PAPSZENTELÉS ÉS ELSŐ SZENTMISE
örömteli ünnepe vár ránk június hónap közepén.
Lakatos Bence kispapunk pappá szentelése lesz június
14-én, fél 11 órakor az esztergomi bazilikában, és
június 15-én lesz az ünnepélyes első szentmiséje a
templomunkban. Ajándékozni szeretnénk a plébánia
híveinek a nevében is egy számára készített ezüst
kelyhet, amelynek súlya 50-60 dkg. Erre a célra
gyűjtünk ezüst tárgyakat. Aki hozzá tud járulni célunk
megvalósításához, kérjük, hogy az irodában adja le az
erre a célra szánt ezüsttárgyát. A leadás határideje
április 30. Hálásan köszönjük.
ÖSVÉNY: Könyvismertetésünk (Jean Ziegler: A
szégyen birodalma) harmadik, egyben befejező része
ma, március 23-án lesz 16-tól 18 óráig. Szeretettel
várjuk azokat is, akik eddig nem tudtak eljönni!
CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT: Június 6tól 9-ig a városmajori Kolping Család Egyesület
szervezésében, autóbuszos zarándoklat lesz a
csíksomlyói búcsúra. Jelentkezni lehet a plébánia irodájában: H-P: 10-12 és 16.00-17.00 óra között
(telefonszám: 212-46-56). Költség kb. 45.000 Ft/fő.
Havi részletfizetés, lehetséges.
CSALÁDOS TÁBOR: A hagyományokhoz
híven a már jól ismert helyen: Verőce-Csattogóvölgyben
kerül megrendezésre a 10. Jubileumi Családos Tábor. A
táborba nagy szeretettel hívjuk és várjuk a plébánia
közösségének tagjait: családokat, kisebb és nagyobb
gyermekekkel, nagyszülőket unokáikkal, egyedülálló
szülőket, gyermektelen házaspárokat és azokat is,
akiknél már felnőtt korúak a gyerekek. A tábor
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időpontja: 2014. július 21-től 26-ig. A táborral
kapcsolatos részletes tudnivalók az ingyenes asztalon
található tájékoztatóban és a www.vake.hu honlapon
olvashatók. A honlapon megtalálható a jelentkezési
űrlap is. Előfoglalási kedvezményt kapnak azok, akik
március 23-ig jelentkeznek.
A szervezők
FIGYELMEZTETÉS: Főpásztorunk kérésére
ismételten felhívjuk a kedves Hívek figyelmét, hogy a
Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház, illetve a Boldog
Teréz Anya Kápolna (Lelkészi Hivatal: 1089 Budapest,
Visi Imre u. 12. Tel/fax: 785-6116, kápolna: 1088
Budapest, Bródy Sándor u. 38.), bár szertartásaiban,
irataiban, tanításában hasonló, de nem a katolikus
egyházhoz tartozó közösség.
A „plébánosként” szereplő DULAI ROLAND nevű
személy nem katolikus pap, bár ennek adja ki magát.
Nincs semmiféle engedélye vagy megbízása liturgikus
cselekmények végzésére. Így az általa megkísérelt
szentmisék, szentség kiszolgáltatások, valamint a fent
említett kápolnában katolikus pap közreműködésével
kötött házasságok a szükséges felhatalmazás híján
érvénytelenek.
JÉZUS SZÍVE ÉV: Plébániánk 2013. október 4-től
lelki megújulási évet hirdetett meg. Ez kilenc egymást
követő elsőpénteki szentmisén való részvételből,
szentáldozásból álló lelki zarándokút, amelynek célja
az Úr Jézussal való személyes találkozás. Neve:
„Nagykilenced”
A Nagykilenced érvényes végzéséhez nem
tartozik hozzá az elsőpénteki szentgyónás, hanem
csak a szentáldozás, de nagyon dicséretes gyakorlatnak mondható a havi rendszeres elsőpénteki
szentgyónás Jézus ígérete így szól: „Szívem

határtalan irgalmasságában megígérem neked,
hogy Szívem mindenható szeretete megadja a
végső töredelem kegyelmét mindazoknak, akik
kilenc egymás utáni hónap első péntekén
megáldoznak. Nem halnak meg kegyelmem
nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele
nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az
utolsó pillanatban.”
JÉZUS SZÍVE ÉV REGGELI SZENTSÉGIMÁDÁS: A Jézus Szíve Évben „belső missziónkért”,
plébániánk lelki megújulásáért kérjük a kedves Hívek
imáit. Egy-egy reggeli szentségimádás is felajánlható
erre a szándékra.
ZARÁNDOKLAT: Plébániánk zarándoklatot szervez 2014. augusztus 15-től 22-ig a
franciaországi Paray-le-Monial-ba, Jézus Szíve
városába. Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket a
Jézus Szíve év végén megrendezendő zarándoklatra,
hogy Megújulási Évünk megkoronázásaként együtt
részesüljünk e hely kegyelmében, ahol Jézus Alacoque
Szent Margitnak, és rajta keresztül mindnyájuknak
különleges módon feltárta Szívének szeretetét. A
részletekről folyamatosan adunk tájékoztatást.
Gábor atya és a szervezők.
MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA
TITKÁRÁNAK ÜZENETE A KEDVES HÍVEK RÉSZÉRE:.

„Örömmel számolhatunk be, arról, hogy tavaly közel
656 ezren rendelkeztek adójuk egy százalékáról a
Katolikus Egyház javára. Hálásan köszönjük azoknak,
akik a 656 ezer között voltak. Szeretettel hívom fel a
kedves Hívek figyelmét arra, hogy minden
rendelkezés, még a 0 forintról szóló rendelkezés is
rendkívül értékes, mert az állam a nyilatkozók
számának arányában ad kiegészítést az Egyháznak.”
Hálás köszönettel
Mohos Gábor, titkár
1 %
FELAJÁNLÁSA:
A KÉTSZER
Kérjük a kedves Híveket, hogy a személyi
jövedelem-adójuk egyik 1 %-át a Magyar Katolikus
Egyház javára 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:
Cél: Közös programok támogatása 19675871-1-43
Városmajori Katolikus Egyesület:
Cél:Közösségépítés, karitatív munka 19666433-1-43
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány
Célja: munkásifjúság támogatása
18236875-1-43
Budai Katolikus Iskola Alapítvány
Cél: A Pannonia Sacra támogatása 19668167-1-43
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány
Célja: a cserkészeink támogatása
18253643-1-43
ÖRVENDETES HÍR Elkészült a kistemplom új
fűtési rendszere. Esztétikus módon elektromos
hősugárzókat szereltek fel. A sugárzó hő a jelenlévők
számára biztosít kellemes hőérzetet. A berendezés
kiépítésére pályázati úton nyert a plébánia 3 millió
forintot.
NÉMETORSZÁGBA BETEGGONDOZÓ:
Marburgba, idős, béna professzor mellé keresnek és
kérnek beteggondozót. Közvetítő dr. Koncsik Endre,
görög katolikus lelkész, egyházmegyei jogász
Würzburgban. Telefonja: 00-49-931-386-243.
HÉTEN LESZ
Kedden: Urunk születésének hírüladása Gyümölcsoltó
Boldogasszony, az angyali üdvözlet ünnepe
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN:
Nemes Bálint – Párniczky Judit (III. 29.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:
Káldos Mártát (III.25.) (Szt. Gellért Pl.)
Papp Bálintnét (III.26.) (Farkasrét)
dr. Follmann Piroskát(III.1.) (Szt. Gellért Pl.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT:
Március 27-én csütörtökön este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Kiv 17,3-7; Róm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42
Hétfő: 2Kir 5,1-15a; Lk 4,24-30
Kedd: Iz 7,10-14;8,10; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Szerda: MTörv 4,1.5-9; Mt 5,17-19
Csütörtök: Jer 7,23-28; Lk 11,14-23
Péntek: Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
Szombat: Oz 6,1-6; Lk 18,9-14
Vasárnap: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Jn 9,141

