XI. évfolyam 3. szám

2014. január 19.

JÉZUS SZÍVE ÉV Ökumenikus imahét

ÖKUMENIKUS IMAHÉT A KRISZTUS_HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT: Az imahét
jelmondata:
„Hát
részekre
szakítható-e
Krisztus?” (1Kor 1,1-17). A Krisztus-hívők
(keresztények, keresztyének) egységéért végzett
ökumenikus imahét ma, január 19-én kezdődik és
január 26-ig tart. Mindenkit buzdítunk, hogy a
városmajori, pénteki imaalkalmon, január 24-én,
minél többen vegyünk részt. A hét folyamán pedig
legalább egy-két alkalommal látogassunk el a
környező templomokba is a közös imára a kiírt
rend szerint. Az imahét napjain minden
alkalommal este ½ 7 órakor kezdődnek a közös
imák, amit találkozásra és beszélgetésre alkalmas
agapé követ. Az imahét országos megnyitó
istentiszteletére január 19-én, ma, vasárnap 18.00
órakor a Kálvin téri református templomban kerül
sor.

Az imatalálkozók rendje
19.Vasárnap: Budahegyvidéki Evang.Egyhközség.
Kékgolyó u.17. szónok: Lambert Zoltán,rk. pléb.
20. Hétfő: Budahegyvidéki Református Templom
Böszörm.út 28. szónok: Gánicz László,gk.káplán
21. Kedd: Felsőkrisztinavárosi Rk. Templom
Apor V. tér 9.
szónok: Keczkó Szilvia ev.lelkész
22. Szerda: Svábhegyi Református Templom
Felhő u.12.
szónok: Lőrincz Z.Péter rk. káplán
23. Csütörtök: Istenhegyi Szt.László Rk Templom
Diana út 15.
szónok: Berta Zsolt ref. lelkész
24. Péntek: Városmajori Jézus Szíve Pl.
Csaba u.5.
szónok: Keczkó Pál ev. lelkész
25. Szombat: Farkasréti Rk.Plébániatemplom
Hegyalja út 139. szónok: Ablonczy Tamás ref.lelk.
26. Vasárnap: Szent Kereszt Rk.Templomigazg.
Táltos u.16.
szónok:dr.Bácskai Károly ev. prof

TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya
társadalmi hittanórája január 20-án, hétfőn este 7
órakor lesz a kistemplomban..

Évközi 2. Vasárnap

KÖSZÖNET A KÖZREMŰKÖDŐKNEK,
SEGÍTŐKNEK. Elmúlt a az adventi és a
karácsonyi idő, amely sok örömet jelentett
mindnyájunknak. Az adventi készülődést és
várakozást a „Rorate” misék és reggeli zsolozsmák
lélekemelő élménye tette teljessé. December
folyamán kishittanosok készültek szorgalmasan a
fiatalok vezetésével a karácsonyi pásztorjáték
előadására. Az énekkar és a zenekar tagjai buzgón
gyakoroltak, hogy a karácsonyi ünnepi szentmisén
méltó módon szolgáljanak az énekükkel,
zenéjükkel. A gyermekkori emlékeket idéző, szép
és kedves karácsonyi énekek lelkes énekléséhez
kántoraink nyújtottak segítséget. A ministránsok és
vezetőik fáradhatatlanul és nagy áhítattal látták el
szolgálatukat az oltár körül. A sekrestyések az
ünnepek
alkalmával
mindig
megterhelőbb
sekrestyei szolgálatot a megbetegedések ellenére is
pontosan el tudták látni. Takarítók és virágdíszítők,
és az adventi koszorú készítői gondoskodtak a
liturgikus
időszaknak
megfelelő
díszekről,
díszítésekről, a templom tisztaságáról. Komoly
segítséget nyújtottak az erős és ügyes fiatalemberek
és férfiak a fenyőfák felállításánál és a karácsonyi
időszak elmúltával a fenyőfák és a Betlehem
lebontásánál. Mi pedig, az itt szolgáló atyák,
Zoltán, Gábor, Károly, Pál és Zsolt atyák, hálásan
köszönjük a fent felsorolt munkatársaknak és a
lelkes Híveknek, hogy segítségükkel, imádságos
jelenlétükkel szépen és méltó módon ünnepelhettük
meg Urunk születését, Karácsony szent ünnepét.
ÁRPÁD_HÁZI SZENT MARGIT ÜNNEPE
A MARGITSZIGETEN: A hagyományokhoz
híven a margitszigeti szabadtéri oltárnál január 19én, a mai vasárnapon, 11.00 órai kezdettel mutat be
szentmisét dr. Erdő Péter, bíboros főpásztorunk..
Szeretettel hívja és várja a plébániákról a
zarándokokat.

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  Sürgősségi betegellátás: 213-9620
Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és péntek du. 15.00-17.00
Miserend: hétköznap: 7.00, 8.00, 18.00 vasárnap: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, 19.30
(Diákmise: 9.00 Nagytemplom, Ifjúsági mise: 19.30)
Szentségimádás: hétfőtől szombatig 7.30-8.00 pénteken 18.30-19.30 vasárnap 17.00-18.00
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15  Rózsafüzér minden szombaton 17.15
Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): szerdán 17.30-18.30 vasárnap 10.00-11.00

TELEFONFLOTTA TAGSÁGI DÍJ: 2014
évtől bevezetésre kerül a flotta fenntarthatóságának
érdekében „egy adomány-díj”, melynek összege
2.000.- Ft/év/telefonszám. Ennek befizetése
minden naptári év elején, január hónapban,
esedékes. Az összeg átutalható a Budapest
Városmajor Jézus Szíve Plébánia 1200100801376056-00100009
számú
számlájára.
A
közlemény rovatba kérjük beírni, hogy „adomány –
2014” és a telefonszámot, amire a befizetés
történik. Akinek nincs lehetősége az átutalásra, az
borítékban leadhatja a pénzt a plébánia irodájában,
hivatalos irodaidőben. A borítékra kérjük, írják rá
„flotta-adomány 2014” és a telefonszámot. Az éves
díj befizetésével a flotta tagok számára megszűnik
minden eddigi (pl.telefon vásárlásnál kért) költség.
STIPENDIUM ÉS STÓLADÍJVÁLTOZÁS:
Főpásztori rendelkezés alapján 2014. január 1-től
az alábbi díjak vannak érvényben:
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 valójában nem más, mint az
alkalom-adta lehetőség, hogy adományt adjon a
szentmisét kérő a templom és a szolgálattevők
részére.
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,
melynek célja az Úr Jézussal való személyes
találkozás. A Jézus Szíve tisztelet felelevenítése
segíti mindnyájunkat, hogy Jézushoz és –Őrá figyelve – egymáshoz is közelebb kerüljünk.
A Nagykilenced érvényes végzéséhez nem
tartozik hozzá az elsőpénteki szentgyónás, de
mint alkalom a szentgyónás rendszeres végzésére,
nagyon dicséretes gyakorlatnak mondható a havi
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
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 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 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.
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 AUTÓBUSZ-ZARÁNDOKLAT
CSÍKSOMLYÓRA: 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: 21246-56). Költség kb. 45.000 Ft/fő. Havi
részletfizetés, lehetséges!
MÉG KAPHATÓK 2014-ES KÜLÖNBÖZŐ
KÉPES FALINAPTÁRAK: a sekrestyében vagy
a plébánia irodájában.
HÉTEN LESZ
Kedden: Szt. Ágnes szűz és vértanú e.
Pénteken:Szalézi Szt. Ferenc püspök és egyh.
tanító e.
Szombaton: Szt. Pál Apostol megtérése ü.
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Bagoly Barnabás Pió (I.25.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Grexa Sándort (I.22.) (Itt urnatemető)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT:
Január 23-án,csütörtökön reggel 7 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Iz 49,3.5-6; 1Kor 1,1-3; Jn 1,29-34
Hétfő: 1Sám 15,16-23; Mk 2,18-22
Kedd: 1 Sám 16,1-13; Mk 2,23-28
Szerda: 1 Sám 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6
Csütörtök: 1Sám 18,6-9;19,1-7; Mk 3,7-12
Péntek: 1Sám 24,3-21; Mk 3,13-19
Szombat: ApCsel 22,3-16; Mk 16,15-18
Vasárnap: Iz 8,23b-9,3; 1Kor 1,10-13.17; Mt
4,12-23

