XI. évfolyam 17. szám

2014. április 27.

JÉZUS SZÍVE ÉV Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja

EGYHÁZTÖRTÉNELMI ESEMÉNY A MAI
NAPON: KORUNK KÉT PÁPÁJÁNAK, BOLDOG XXIII.
JÁNOS PÁPÁNAK ÉS BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPÁKNAK
A SZENTTÉ AVATÁSA RÓMÁBAN. IMÁDSÁGOS LÉLEKKEL KÍSÉRJÜK AZ ÜNNEPI ESEMÉNYT ÉS AZ ÚJ
SZENTEK KÖZBEN JÁRÁSÁT KÉRJÜK EGYHÁZUNKÉRT
ÉS A VILÁG BÉKÉJÉÉRT.

ELSŐÁLDOZÁS: A Pannonia Sacra Katolikus
Általános Iskola növendékeinek elsőáldozása lesz
ma délután 3 órakor. A kedves Hívek imáiba ajánljuk
az elsőáldozókat.
SZENTÓRA lesz a mai napon, az ISTENI
IRGALMASSÁG VASÁRNAPJÁN, 5 órától a Jézus
Szíve Család tagjainak részvételével.
HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS lesz az
ünnepre való tekintettel kivételesen ma, a hónap
negyedik vasárnapján az egyházmegyei tartozásunk
további törlesztése céljából a szentmisék végén a
kijáratoknál. Hálásan köszönjük a megértést, és a
további nagylelkű támogatást. Isten fizesse meg!
ELSŐCSÜTÖRTÖK: Május 1-én, elsőcsütörtökön 4 órától szentségimádási órát tartunk a papi
hivatásokért és a papok hűségéért
ELSŐPÉNTEK: Május 2-án, elsőpénteken, az
esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet Varga László,
kaposvári plébános atya mondja. A szentbeszéd
témája: „Szerencsejáték, életbiztosítás, vagy bizalom a Gondviselőben” A szentmise után beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánia földszinti előadótermében. Minden érdeklődőt várunk.
ELSŐVASÁRNAP: Jövő vasárnap, a hónap első
vasárnapján délután 5 órakor közös szentórát tartunk.
ORSZÁGOS MINDSZENTY ZARÁNDOKLAT: Május 3-án, szombaton lesz a hagyományos
országos Mindszenty zarándoklat Esztergomba. Az
ünnepi szentmise 10.30-kor kezdődik az esztergomi
bazilikában, amelyet dr. Erdő Péter, bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek úr pontifikál.
NAPKÖZIS TÁBOR: Az iskola befejezése után
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 16-tól 20-ig (hétfőtőlpéntekig), reggel 9 órától délután 4 óráig. Helyszín:
a plébániaépület (Ignotus u. 9.). A részvételi díj
5.000.- Ft (1.000.- Ft/fő/nap), mely meleg ebédet
tartalmaz. Jelentkezni Laczkó Borinál, a hitoktatóknál
vagy az irodában lehet június 8-ig a kitöltött
jelentkezési lapok leadásával és a részvételi díj
befizetésével. Jelentkezési lap az ingyenes asztalon
található. Bővebb információ: www.hittanosok.com.,
honlapon kapható, vagy majorihittanosok@gmail.com
e-mai címen, vagy a vasárnapi 9 órai szentmisék és a
hittanórák után a hitoktatóktól kérhető.
HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek
részére az idén augusztus 4-től 9-ig szervezünk
hittantábort Bajóton. A kitöltött jelentkezési lappal és a
költségek
befizetésével
lehet
jelentkezni
a
szervezőknél vagy az irodában június 30-ig.
Költségek: 1 fő részére 18.000.-Ft/fő; 2, vagy több
testvér esetén 14.000.- Ft/fő. Jelentkezési lapok
kérhetők a hitoktatóktól, a plébánia irodájában, illetve
az ingyenes asztalon találhatók. További információk:
www.hittanosok.com majorihittanosok@gmail.com.
CSALÁDOS TÁBOR: A hagyományokhoz
híven a már jól ismert helyen: VerőceCsattogóvölgyben kerül megrendezésre a 10.
Jubileumi Családos Tábor. A táborba nagy szeretettel
hívjuk és várjuk a plébánia tagjait: családokat, kisebb
és nagyobb gyermekekkel, nagyszülőket unokáikkal,
egyedülálló szülőket, gyermektelen házaspárokat és
azokat is, akiknél már felnőtt korúak a gyerekek. A
tábor 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.
A szervezők
SZICÍLIAI ZARÁNDOKLAT: A Julianus
Tours Utazási Iroda zarándoklatot hirdet 2014. szep-
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tember 30-tól október 7-ig Szicíliába. A zarándoklat
lelki vezetője Csépányi Gábor atya lesz. Irányár
199.000.- Ft + a fakultatív programok. A
zarándoklat részletes programja a hirdetőtáblán
olvasható. Jelentkezni lehet az irodában 50.000.- Ft
előleg befizetésével.
MÁRIACELLI ZARÁNDOKLAT: Az idei
plébániai fogadalmi autóbuszos zarándoklatunk
Máriacellbe szeptember 13-án és 14-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 autóbuszon
kell majd befizetni.
FELNŐTT HITTAN: „A passió morzsái Márk
evangéliumában” címmel tartjuk a felnőtt hívek
elsőcsütörtöki összejövetelét május 1-én 18 órai
kezdettel a torony földszintjén. Szívesen látjuk az
újonnan érdeklődőket!
CIKK-NAP: Ferenc pápa enciklikájának (Az
evangélium öröme) 4. fejezetét ismertetjük május 4-én,
jövő vasárnap a torony földszintjén a könyvtárban.
Délután 4 órára várjuk mindazokat, akiket érdekel a
közjó, a társadalmi párbeszéd és társadalmi béke,
valamint a szegények befogadásának ügye.
ITTMARADT KÖNYVEK: Május 10-ig
őrizzük a többkötetes művek csellengő darabjait,
azokat a könyveket, amelyek a használtkönyv-vásár
alkalmából
elszakadtak
társaiktól.
Kérjük,
jelentkezzenek a pórul járt olvasók, akik csak otthon
vették észre, hogy nem a teljes művet vitték haza
magukkal. (Üzeneteket fogadunk: az ungerzsuzsa@tonline.hu e-mail címen és a 355-9109 telefonszámon.
PARKOLÁS A TEMPLOM ELŐTT: A
templom előtti „U” alakú behajtóban csak plébánosi
engedéllyel szabad parkolni a piaci napok kivételével,
(hétfő, szerda, péntek) és vasárnap kivételével.
Parkolásnál tilos a díszburkolatra állni. A kocsi két
kerékkel a kisköves járdaszélére állhat fel. A kaviccsal
felszórt területen való parkolás sem megengedett.
Tisztelettel kérem és megköszönöm mindezek
figyelembevételét.
Lambert Zoltán, plébános
TALÁLT TÁRGYAK: Sapkák, sálak, kesztyűk,
esernyők, kulcsok vannak a birtokunkban szép
számmal. Mindezeket a templomban felejtették ott a
kedves Hívek. Megtalálta valaki és leadta a sekrestyében. Alkalmas időben, szentmise után, vagy a hivatalos irodai időben az irodában lehet megtekinteni ezeket
a talált tárgyakat. Május végéig még megőrizzük,
azután szükség szerint elajándékozzuk másoknak.
JÉZUS SZÍVE ÉV: Plébániánk 2013. október 4től lelki megújulási évet hirdetett meg. Ez kilenc
egymást követő elsőpénteki szentmisén való
részvételből, szentáldozásból álló lelki zarándokút.
Célja az Úr Jézussal való személyes találkozás. Neve:
utolsó pillanatban.” A Jézus Szíve Évben plébániánk
lelki megújulásáért kérjük a kedves Hívek imáit. A
reggeli szentségimádás is felajánlható erre a
szándékra.
ZARÁNDOKLAT Zarándoklatot szervezünk
2014. augusztus 15-től 22-ig a franciaországi Parayle-Monial-ba, Jézus Szíve városába. Szeretettel
hívjuk a kedves Testvéreket a zarándoklatra, hogy

együtt részesüljünk e hely kegyelmében, ahol Jézus
Alacoque Szent Margitnak, és rajta keresztül
mindnyájuknak különleges módon feltárta Szívének
szeretetét. A zarándoklatról tájékoztató és jelentkezési
lap az ingyenes asztalon található.
Gábor atya
A KÉTSZER
1 %
FELAJÁNLÁSA:
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
HÉTEN LESZ
Hétfőn: Szt. Adalbert püspök és Vértanú a Főegyh.
Megye Védőszentje Főünnepe
Kedden: Sienai Szt. Katalin Szűz és Egyháztanító,
Európa Társvédőszentje ünnepe
Csütörtökön: Szt. József, a munkás emléknapja
Pénteken: Szt. Atanáz püspök és egyháztanító e.
Szombaton: Szt. Fülöp és Szt Jakab Apostolok ünnepe
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:
Mészáros Merle (V.1.)
Gazdig Anna Izabell (V. 04.)
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN:
Német József – Mikes Andrea (V.2.)
Labos János – Szalavári Adrienn (V.3.)
Nagy Balázs – Győry Barbara (V.3.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:
Hercsel Lászlót (IV. 29.) (Itt Urnatemetés.)
Hercsel Lászlónét (IV. 29.) (Itt Urnatemető)
Kovács Tibornét (IV. 30.) (Farkasrét-Hóvirág u.)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Május 1-én, este 6 órakor Papi hivatásokért
Május 2-án, este 6 órakor Magyar családokért

Május 3-án, este 6 órakor Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve tiszteletére

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT:
Április 30-án, szerdán este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: ApCsel 2,42-47; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31
Hétfő: ApCsel 4,23-31; Jn 3,1-8
Kedd: 1Jn 1,5-2,2;Mt 11,25-30
Szerda: ApCsel 5,17-26; Jn 3,16-21
Csütörtök: ApCSel 5,27-33; Jn 3,31-36
Péntek: ApCsel 5,34-42;Jn 6,1-15
Szombat: 1 Kor 15,1-8;Jn 14,6-14
Vasárnap: ApCsel 2,14.22-28; 1Pét 1,17-21; Lk
24,13-35

