XII. évfolyam 9. szám

2015. március 1. A megszentelt élet éve, A Szentlélek éve Nagyböjt 2. Vasárnapja
TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE:
Február 18-án hamvazószerdán megkezdődött
a nagyböjti szent idő.
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
NAGYBÖJT
IDEJÉN: Szigorú böjt van két alkalommal:
hamvazószerdán és nagypénteken. Szigorú böjt
jelentése: hústilalom 14 éves kortól az életünk
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 életünk 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.
ELSŐVASÁRNAP: Ma, vasárnap, március 1én, délután 5 órakor közös szentórát tartunk.
A BETEGEK SZENTSÉGÉT nagyböjt 4.
vasárnapján, március 15-én a 11 órai szentmisében
fogjuk kiszolgáltatni idős és beteg testvéreinknek.
Jelentkezni az irodában lehet.
MIKSÓ SÁNDOR ATYA plébániánk egykori
káplánja és plébánoshelyettese Esztergomban
meghalt. Temetése március 2-án, hétfői napon 11
órakor lesz a Kőbányai Szent László templomban.
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz
március 2-án, hétfőn, este½ 8 -kor a plébánián.
Szeretettel várjuk a testület tagjait.
PANNONIA SACRA MISE: Március 4-én,

szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a
Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola
részvétele miatt.
ELSŐCSÜTÖRTÖK:
Március
5-én,
elsőcsütörtökön 4 órától 5 óráig közös szentségimádási órát tartunk a papi hivatásokért, a papok
hűségéért, 5 órától 6 óráig szeretetláng imaóra lesz.
ELSŐPÉNTEK: Március 6-án, elsőpénteken
az esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet a magyar
családokért Kövesdy Zsolt kunszentmártoni
plébános mondja. Témája: „Mit hozhat a
plébániai közösség a család életébe?” A
szentmise után beszélgetésre is lesz lehetőség a
plébánián. Várjuk az érdeklődőket.
GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK
JAVÁRA: A múlt vasárnap 690.000.- Ft gyűlt
össze a katolikus iskolák javára. Isten fizesse meg!
SZENTSÉGIMÁDÁS: Az egyházmegyei
szentségimádási rend szerint az egyházmegyében
az év minden napján az egyházmegye valamelyik
templomában egész napos szentségimádás van.
Plébániánk évi két szentségimádási napja március
10. és június 3. Ennek megfelelően előzetesen
hirdetjük, hogy március 10-én, kedden, reggel
8.30-tól 17.00 óráig, egész napos szentségimádás
lesz. Félórás vagy ennél hosszabb szentségimádás
vállalására az irodában lehet feliratkozni. Nagyon
szép lenne, ha egy percre sem maradna imádkozó
látogató nélkül az ünnepélyesen kitett Oltáriszentségben köztünk lévő Jézus. Nagyböjt a
buzgóbb imádság ideje is. Ha nem is tudunk
feliratkozni, mert zűrös a napunk, térjünk be
napközben legalább egy kis időre, amikor erre
járunk, vagy időnk megengedi, és köszöntsük a
köztünk a kenyér színe alatt jelenlévő Jézust.
Elmondhatjuk ilyenkor az örömünket, bánatunkat,
kéréseinket és ne feledkezzünk meg, hogy a
hálánkat is kifejezzük a kapott ajándékokért.
INGYENES JOGSEGÉLY-SZOLGÁLAT:
A jövő héten, a hónap első keddjén, március 3-án
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14-től 16 óráig a plébánia (Ignotus u. 9.) földszinti
tárgyalójában lesz az ingyenes jogsegély-szolgálat.
NYUGDÍJAS KLUB: A legközelebbi
összejövetel március 4-én, szerdán, lesz 10-től 12
óráig a torony földszintjén. Szeretettel várjuk az új
jelentkezőket is. „Együtt lenni jó!”
FELNŐTT HITTAN: Ima-tapasztalataink
Az első-csütörtöki, március 5-i felnőtt katekézisen
ezekre a kérdésekre keresünk választ: Mire jó
bármit is kérni, ha úgyis Isten akarata teljesül? Mit
érdemes kérni Istentől: kis vagy nagy dolgokat?
Nem megalázó és unalmas, hogy mindenért kérvényt kell benyújtani Istenhez? Érdemes-e erőltetni
az imádkozást, ha nem megy? Ugyanúgy imádkozhatunk a szentekhez, mint Istenhez? Valóban kétszeresen imádkozik, aki szépen énekel? Összevissza kérdéseink nem zavarják meg a teremtés
rendjét, folyamatát? - Találkozunk március 5-én,
csütörtökön, a torony földszintjén 18 órakor.
KÖNYVVÁSÁR: Március 7-én, szombaton
17-19 óráig a kistemplomban használt nyelvkönyveket, irodalmat és szótárakat kínálunk olcsón.
ÖSVÉNY: A harmadik könyvismertetés a
hozzá kapcsolódó beszélgetéssel március 8-án,
jövő vasárnap, 16-tól 18 óráig lesz a torony
földszintjén. Noszlopi László: A világnézetek
lélektana című könyvét vesszük. Várjuk a
társaságra és művelődésre vágyókat!
PÜNKÖSDI AUTÓBUSZOS ZARÁNDOKLAT CSÍKSOMLYÓRA: Május 22-25 között
lesz. Jelentkezni lehet a plébánia irodájában: H-P:
10-12 és 16.00-17.00 óra között (tel: 212-46-56).
Költség 45.000 Ft/fő. Részletfizetés lehetséges.
KÖNYVÚJDONSÁG: Eisenbarth Krisztina,
volt katekétánk utolsó fordítása, Bernhard
Langenstein: Ne félj, ne aggódj (Nada te turbe)
című könyve kapható a könyvtárban és az irodában
nyitvatartási időben 800.- Ft-os áron.
PARKOLÁS. Templomunk főbejárata előtt
„U” alakú autóbehajtót építettek elődeink, hogy a
templomba autóval érkező idős és beteg testvéreink
helyzetét megkönnyítsék, vagy az esküvőre autóval
érkező jegyespár érkezése és távozása zavartalanul
történjék. Utóbbi időben azonban bántó módon
szaporodott meg a hétköznapokon itt parkoló autók
száma. Ezért ismét visszatérünk a régebbi
gyakorlatra, az autóbehajtók lezárásával. Ezt sajnos
a piaci napokon: hétfőn, szerdán és pénteken is
érvényesíteni kell, mert megengedhetetlen, hogy a
park kavicsos részeit is parkolónak használják az
autósok. (Két héttel ezelőtt a torony melletti füves
részbe állította be valaki az autóját.) A kaviccsal
felszórt részeken a parkolás szigorúan tilos.
Ezeket a részeket ugyanis a Fővárosi Kertészeti
Vállalat tartja karban és fizeti a fenntartás
költségeit. Az „U” alakú kövezett részben is csak a
plébánostól kapott és a szélvédő alá jól láthatóan

elhelyezett engedéllyel lehet parkolni, így is csak
indokolt esetben. Itt sem a díszburkolatra állva,
hanem két kerékkel az úton, két kerékkel a kis
kockakövekkel kirakott járdaszélen lehet az autót
leállítani. NB! Az „U” alakú behajtó kistemplom
felőli részének elején ki van téve a „Behajtani
tilos” tábla a „Kivéve engedéllyel” kiegészítő
táblával. Ilyen engedéllyel rendelkeznek a piaci
árusok, de a fenti szabályok rájuk nézve is
érvényesek. A vásárlásra érkező kedves autós
testvérek megértését kérjük. És kérjük minden
autóval érkező testvérünket, hogy fogadják el a
fenti szabályokat. Kivételt képez a szombat és a
vasárnap. Ezeken a napokon nyitva lesznek a nap
folyamán is a sorompók.
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
Városmajori Márton Áron Alapítvány:
Cél: Közös programok támog. 19675871-1-43
Városmajori Katolikus Egyesület:
Cél: Közösségépítés, karit munka 19666433-1-43
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítv.Célja: munkásifjúság támogatása 18236875-1-43
Budai Katolikus Iskola Alapítvány
Cél: A Pannonia Sacra támog. 19668167-1-43
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány
Célja: cserkészeink támogatása 18253643-1-43
..

A HÉTEN LESZ A TEMPLOMUNKBAN:

KERESZTELÉS:
Lukovics Dalma (III.7.)
Boros Liza (III.7.)

SZENTMISÉT MONDUNK
Márc. 5-én, este 6 órakor Papi hivatásokért
Márc. 6-án, este 6 órakor Magyar családokért
Márc. 7-én, e. 6 kor Szűz Mária Szepl .Szíve tiszteletére
A HETI SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Ter 22,1-2; Róm 8,31b-34-; Mk 9,1-9:
Hétfő: Dán 9,4b-10; Lk 6,36-38
Kedd: Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
Szerda: Jer 18,18-20; Mt 20,17-28
Csütörtök: Jer 17,5-10; Lk 16,19-31
Péntek: Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
Szombat: Mik 7,14-15.18-20; Lk 15,1-3.11-32
Vasárnap: Kiv 20,1-17; 1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25

