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A megszentelt élet éve, A Szentlélek éve

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE:

Február 18-án hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjti idő. A hamvazás
szertartásában csak hamvazószerdán
részesülhetnek a kedves Hívek.
A szentmisék rendje
Hamvazószerdán:
Reggel: 7, 8, este: 6 és ½ 8
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.
BÖJTI FEGYELEM NAGYVÖJT IDEJÉN

Szigorú böjt van két alkalommal:
hamvazószerdán és nagypénteken. Szigorú
böjt jelentése: hústilalom betartása 14 éves
kortól az élet végéig és emellett a 18-tól 60
éves korúak számára napi háromszori étkezés
megengedett
egyszeri
jóllakással.
Hústilalom van nagyböjtben minden
pénteki napon 14 éves kortól kezdve az élet
végéig mindenki részére. Csak a különféle
diétákra kötelezett betegek (gyomor-és
cukorbetegek pl.) vannak az előírt böjtök alól
felmentve és azok, akik a munkahelyükön
étkeznek választási lehetőség nélkül, vagy
azok az idős testvérek, akik hozatják
ebédjüket és ki vannak szolgáltatva a
szállítóknak.
A böjt különböző formái legyenek
Krisztussal és az Egyházzal való közösségvállalásunk jelei és alkalmai.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS:

Évközi 6. Vasárnap

Február 15-én, ma, vasárnap, gyűjtés lesz
az egyházmegyei tartozásunk további
törlesztése céljából. Hálásan köszönjük a
segítséget.
GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK
JAVÁRA: Jövő vasárnap, február 22-én

országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák
javára. Az adományokat a szentmisék után
a kijáratoknál gyűjtjük. Előre is hálásan
köszönjük.
ÖSVÉNY: A második könyvismertetés
a hozzá kapcsolódó beszélgetéssel ma,
vasárnap 16-tól 18 óráig lesz a torony
földszintjén.
Noszlopi
László:
A
világnézetek lélektana című könyvét
vesszük sorra három alkalomra elosztva.
Várjuk a társaságra és művelődésre
vágyókat!
TÁRSADALMI
HITTAN:
Bodó
Károly atya társadalmi hittanórája február
16-án, hétfőn este 7 órakor lesz a
kistemplomban.
NYUGDÍJAS KLUB: A legközelebbi
összejövetel február 18-án, szerdán, lesz
10-től 12 óráig a torony földszintjén.
Szeretettel várjuk az új jelentkezőket is.
Jöjjetek Testvérek, mert „Együtt lenni jó!”
PÜNKÖSDI AUTÓBUSZOS
ZARÁNDOKLAT CSÍKSOMLYÓRA:
2015. május 22-25 között a városmajori
Kolping Család Egyesület szervezésében,
Lambert Zoltán plébános atya vezetésével
autóbuszos zarándoklat lesz. Jelentkezni
lehet a plébánia irodájában irodai ügyelet
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alatt:. H-P: 10-12 és 16.00-17.00 óra között
(telefonszám: 212-46-56). Költség 45.000
Ft/fő. Havi részletfizetés lehetséges!

KÖNYVÚJDONSÁG:
Eisenbarth
Krisztina, volt katekétánk utolsó fordítása,
Bernhard Langenstein: Ne félj, ne aggódj
(Nada te turbe) című könyve már kapható a
könyvtárban és a plébánia irodájában
nyitvatartási
időben,
800.Ft-os
kedvezményes áron.
KÖLCSÖNÖS TAPINTAT ÉS
TISZTELET EGYMÁS IRÁNT.
Tudjuk, hogy nem illik a szentmiséről
késni, de sajnos ez régi gyengéje a
templomba járó kedves Híveknek. Bár nem
adjuk fel a reményt, hogy mi is meg tudjuk
majd valósítani a más országban látott jó
templomot. Nem is nyitogatja senki a
kaput, mert mindenki már pontosan
megérkezett. Addig is, amíg ez nálunk is
megvalósul, kérem a pontosan érkező
kedves Testvéreket, hogy ne a pad szélére
üljenek,
kivéve
a
mozgáskorlátozott
betegeket. Ez ugyan meg nem érdemelt
tapintat a később érkezők felé, de legalább
így kevésbé zavarja a már a padban ülőket, ha
a szélén ülőkön keresztül kell bejutnia a pad
közepére.
A szentmisében sorra kerülő liturgikus
békeköszöntés, kézfogás is alkalom lehet a
tapintatos figyelmesség gyakorlására. Egyik
kedves hölgy „panaszolta”, hogy a mellette
álló igen kedves úr, mosolygó arccal,
barátságosan, de úgy megszorította a ízületi
bántalmak miatt fájó kezét, hogy majdnem
feljajdult. Legyen a kézfogás barátságos, de
gyengéd az ilyen és hasonló esetekben. A mai
járványos időben pedig ne ütközzünk meg
azon, ha valaki, félve a betegségtől, csak
barátságos intésre emeli a kezét, de nem
szeretne kezet fogni. Ha mi nem is félünk,
legyünk figyelemmel a mellettünk álló
félelmére. Így
is építjük
plébániai
szeretetközösségünket.
A KÉTSZER 1 % FELAJÁNLÁSA:
Kérjük a kedves Híveket, hogy személyi
jövedelem-adójuk egyik 1 %-át a Magyar
Katolikus Egyháznak ajánlják fel. Ennek
technikai száma: 0011.
A személyi jövedelemadó másik 1 %-át

különböző szervezeteknek, alapítványoknak
lehet felajánlani.
Szeretettel ajánljuk a kedves Hívek
figyelmébe a Plébániánk vonzáskörében
működő alapítványok adószámait, melyeket
alább közlünk:

Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:
Célja: templom állagmegóvása

18040252-1-43

Cél: Közös programok támog.

19675871-1-43

Városmajori Márton Áron Alapítvány:
Városmajori Katolikus Egyesület:

Cél: Közösségépítés, karit munka 19666433-1-43

Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány

Célja: munkásifjúság támogatása 18236875-1-43

Budai Katolikus Iskola Alapítvány
Cél: A Pannonia Sacra támog.

19668167-1-43

Célja: a cserkészeink támog.

18253643-1-43

Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány
A HÉTEN LESZ
HAMVAZÓSZERDA
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Galláné Ács Zsuzsannát II.17. Óbuda
Dr. Koltai Józsefnét II. 17.
Itt az urnatemetőben
Zsuppán Imrét II.20.
Budaörs
Kiss-Nagy Emilnét II. 20.
Farkasréti Templom
Kiss-Nagy Emilt II. 20.
Farkasréti Templom
Vángor Györgynét II. 20. Szt. Gellért Pl.

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Lev 13,1-2.44-46; 1Kor 10,3111,1-; Mk 1,40-45
Hétfő: Ter 4,1-15.25, Mk 8,11-13
Kedd: Ter 6,5-8;7,1-5.10; Mk 8,14-21
Szerda: Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt
6,1-6.16-18
Csütörtök: Mtörv 30,15-20; Lk 9,22-25
Péntek: Iz 58,1-9a; Mt 9,14-15
Szombat: Iz 58,9b-14; Lk 5,27-32
Vasárnap: Ter 9,8-15; 1Pét 3,18-22-; Mk
1,12-15

