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XI. évfolyam 2. szám 

 URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK 
ÜNNEPE

 

 van a mai napon. Ezzel a nappal 
fejeződik be a liturgikus karácsonyi időszak, 
és Hamvazó-szerdáig, március 5-ödikéig, 
évközi időszak tart a nagyböjti időszakot 
megelőzően. 

FENYŐFÁK ÉS A BETLEHEM BONTÁSA 
Tisztelettel kérjük erős fiúk, férfiak segítségét 
a fenyőfák és a Betlehem lebontásához. A 
munkát január 13-án, hétfőn, 9 órakor 
kezdjük. Az új liturgikus beosztás szerint a 
Vízkereszt utáni vasárnapig, Krisztus Urunk 
megkeresztelésének ünnepéig tart a 
„karácsonyi időszak”. Ezért hétfőn elbontjuk 
karácsony ünnepének kedves, emlékeztető 
díszeit. Régebben Február 2-ig, 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéig 
tartott a karácsonyi időszak. Idősebb 
testvéreink még arra emlékeznek, hogy eddig 
az ünnepig álltak a fenyőfák, és állt a 
Betlehem is a templomokban.     
 
Főpásztori rendelkezés alapján 2014. január  
1-től az alábbi díjak vannak érvényben: 

STIPENDIUM ÉS STÓLA DÍJ  VÁLTOZÁS 

Csendes szentmise stipendiuma   1.500.- 
Orgonás szentmise stipendiuma   3.300.- 
Esküvő stóladíja:     30.000.- 
Temetés stóladíja     27.500.- 
Sírkőszentelés díja       6.000.- 
 A szentmisék stipendiuma természetesen 
nem a szentmisék ára, hiszen a szentmise 
végtelen értékű, tehát megfizethetetlen. A 
stipendiumként megállapított összeg valójá-

ban nem más, mint az alkalom adta lehetőség, 
hogy adományt adjon a szentmisét kérő a 
templom és a szolgálattevők részére. 
 Tisztelettel kérjük, hogy, aki már erre az 
évre a tavalyi év folyamán fizetett be 
szentmisét, alkalomadtán az irodában fizesse 
be a hiányzó összeget, 300.-, vagy 600.-
forintot aszerint, hogy csendes, vagy orgonás 
misét kért. Hálásan köszönjük. 
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS

 

 lesz 
január 13-án, hétfőn, este fél 8 órai kezdettel 
a plébánia földszinti előadótermében. 
Tisztelettel hívjuk a testület tagjait. 

SZENTMISE A KERESZTÉNYEK EGYSÉ-
GÉÉRT. 

 

Szokásunk szerint a hónap harmadik 
pénteki napján, január 17-én, az esti 6 órai 
szentmisét a keresztények egységéért ajánljuk 
fel.  

ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT ÜNNEPE A 
MARGITSZIGETEN.

 

 A hagyományokhoz 
híven a margitszigeti szabadtéri oltárnál 
január 19-én, vasárnap 11.00 órai kezdettel 
mutat be szentmisét dr. Erdő Péter, bíboros 
főpásztorunk. Szeretettel hívja és várja a 
plébániákról a zarándokokat. (A Szeretet 
földje által szervezett január 18-i imanap 
magánjellegű szervezés, ezért sem az imanap 
katolikus jellegére, sem az esetleges 
adományok felhasználására Egyházunk nem 
tud garanciát vállalni.) 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT A KRISZTUS-
HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT Előre jelezzük, hogy a 
keresztények egységéért az egész keresztény 
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világban végzett ökumenikus ima nyolcad 
január 19-én, jövő vasárnapon kezdődik és 
tart 26-án vasárnapig. Az ima nyolcad 
országos megnyitó istentiszteletére január 19-
én, vasárnap 18.00 órakor a Kálvin téri 
református templomban kerül sor. 
Kerületünkben az ilyenkor szokásos ökume-
nikus imatalálkozók rendjét a következő Heti 
Hírlevélben fogjuk közölni. 
 JÉZUS SZÍVE ÉV

 

 Plébániánk 2013. 
október 4-től lelki megújulási évet hirdetett 
meg. Ez kilenc egymást követő elsőpénteki 
szentmisén való részvételből, szentáldozás-
ból álló lelki zarándokút, melynek célja az 
Úr Jézussal való személyes találkozás. A 
Jézus Szíve tisztelet felelevenítése segíti 
mindnyájunkat, hogy Jézushoz és –Őrá fi-
gyelve – egymáshoz is közelebb kerüljünk.  

A Nagykilenced érvényes végzéséhez 
nem tartozik hozzá az elsőpénteki 
szentgyónás, de mint alkalom a szentgyó-
nás rendszeres végzésére, nagyon dicsére-
tes gyakorlatnak mondható a havi elsőpén-
teki 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 SZENTSÉG-
IMÁDÁS A HIT évében kezdeményezett 
családlátogatás-missziót imáikkal 
támogatták a kedves Hívek. Most a Jézus 
Szíve Évben „belső missziónkért”, 
plébániánk lelki megújulásáért kérjük 
imákat. Egy-egy reggeli szentségimádás is 
felajánlható erre a szándékra. Aki ezt 
szívesen megteszi, kérjük, iratkozzék fel az 
ingyenes asztalra kihelyezett lapra. 

 ZARÁNDOKLAT

 

: Plébániánk zarán-
doklatot 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 zarándok-latra, 
hogy Megújulási Évünk megkoronázása-
ként együtt részesüljünk e hely kegyelmé-
ben, ahol Jézus Alacoque Szent Margitnak, 
és rajta keresztül mindnyájuknak különle-
ges módon feltárta Szívének szeretetét. A 
részletekről folyamatosan adunk tájékozta-
tást.    Gábor atya és a szervezők 

NYUGDÍJAS KLUB A legközelebbi 
összejövetel január 22-én, szerdán, lesz 
10-től 12 óráig a torony földszintjén. „Egy 
lenni jó!” Szeretettel várjuk a nyugdíjas 
testvéreket. Azokat is akik most hallanak 
először erről a sok örömet adó találkozóról. 
  BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI 
BÁLJA Előzetesen hirdetjük, hogy 2014. 
március 1-én, szombaton lesz a MOM 
Kulturális Központban. (Bp. XII. Csörsz u. 
18.) Jegyek már kaphatók a plébánia-
irodájában 4.000.- Ft-os áron.   
 PÜNKÖSDI ZARÁNDOKLAT CSÍKSOM-
LYÓRA Június 06-09 között a városmajori 
Kolping Család Egyesület szervezésében, 
Lambert Zoltán plébános atya vezetésével 
autóbuszos zarándoklat lesz. Jelentkezni lehet 
a plébánia irodájában irodai ügyelet alatt: 
 H-P: 10-12 és 16.00-17.00 óra között 
(telefonszám: 212-46-56). Költség kb. 45.000 
Ft/fő. Havi részletfizetés, lehetséges! 
 2014-ES KÜLÖNBÖZŐ KÉPES FALI NAP-
TÁRAK kaphatók még a sekrestyében vagy 
a plébánia irodájában:      
    HÉTEN LESZ  
Pénteken: Szt. Antal Apát emléknapja  
Szombaton: Árpád-Házi Szt.Margit Szűz  
 SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
Január 15-én,szerdán este 6 órakor  
 A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6.16-
18; Jn 1-18  
Hétfő: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 
Kedd: 1Jn 4,7-10; Mk 6,34-44  
Szerda: 1Jn 4,11-18; Mk 6,45-52  
Csütörtök: 1Jn 4,19-5,4; Lk 4,14-22a  
Péntek: 1Jn 5,5-13; Lk 5,12-16  
Szombat: 1Jn 5,14-21; Jn 3,22-30  
Vasárnap: Iz 42,1-4.6-7; ApCsel 10,34-
38; Mt 3,13-17 


