
imádkozzuk el. Ezen kívül minden nagyböjti pénteken keresztúti ájta-
tosságot végzünk 17 órától a templomban. Ne feledjük: nagyböjt 
minden péntekén hústilalom van a 14 éven felülieknek.  

A Szent Márton Akadémia következő előadása február 16-án, ked-
den 18.30 órakor lesz a Mindszenty iskolában A katekumenátus jelen-
tőse és szerepe Szent Márton életében címmel.  

Február 20-án, szombaton lesz Boldog Ferenc és Boldog Jácinta 
emléknapja. A hajnali szentmisében imádkozunk a látnok gyermekek 
boldoggá avatásáért, a szentmisét követően pedig ereklyéjükkel adott 
egyéni áldásban lehet részesülni.  

A jövő vasárnap zenés dicsőítés lesz a plébániatemplomban 16 órá-
tól.  

A plébánia Karitász-csoportjának nagyböjti adománygyűjtése már-
cius 13-ig tart, amely során tartós élelmiszer- és pénzadományokat 
gyűjtenek a plébánia területén élő rászorulók javára. Részletek a Hírle-
vélben találhatók. 

A Mária Magdolna Plébánia zarándoklatot szervez október 22 és 28 
között Padova, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, 
Manopello, Nurcia, Cascia és Assisi útvonalon. A részletek a hirdető-
táblán találhatók, érdeklődni és jelentkezni a Mária Magdolna Plébá-
nián lehet. 

Szeretettel jelezzük a Testvéreknek, hogy jó néhány templomban 
hagyott holmi gyűlt össze a templomban. Így ha valakinek hiányzik 
valamije, a sekrestyében érdeklődhet utána. 
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Plébániai Hírlevél  
 

2016. február 14. 
Nagyböjt 1. vasárnapja 

 
 

 

 
 
 
Nagyböjti adománygyűjtés 
 
Mint minden évben, úgy idén is megszervezi a plébánia Karitász-

csoportja a nagyböjti adománygyűjtést. A húsvéti ünnepek előtt élel-
miszercsomagot szeretnének eljuttatni a plébánia területén élő rászo-
ruló családok javára. A csomagok összeállításában most is kérjük a 
Testvérek segítségét. Tartós élelmiszer- és pénzadományaikat a temp-
lomban adhatják le minden szentmise után március 13-ig. 

Egyúttal kérjük, hogy aki figyelmünkbe ajánlaná azon ismerőseit, 
akik véleménye szerint szívesen fogadnák ezt a kis segítséget, bátran 
jelezze azt a Karitász-csoport vezetőjénél. Figyeljünk egymásra és se-
gítsünk egymásnak ilyen módon is! Hálásan köszönünk minden ado-
mányt és segítséget!  

 
 
Szórólap 2016 – Még le nem fedett utcák 
 
Plébániai szórólapunk terjesztésében még a következő utcákban 

várjuk a Testvérek segítségét: 
Apáczai Csere János tér, Aranyeső utca, Azáleás utca, Átalszegett 

utca páratlan oldala 23. számtól, Balassi Bálint utca, Budaivölgy utca, 
Cédrus utca, Cinke utca páros oldala 2. és 4. sz. kivételével, Feketerigó 
utca, Gálafeji utca, Goldmark Károly utca, Göcseju út páros oldala 6. 
számtól, Gyöngyvirág utca, Hajnal utca, Havasi gyopár utca, Hegyalja 
út páros oldala 2. számtól 44. számig, valamint 54. számtól, páratlan 
oldala 11. számig és 71. számtól, Izzó utca, Jászai Mari utca,Jázmin 



utca, Lépcsősor utca, Ligetszépe utca, Lukahegyi utca, Meredek utca, 
Mókus utca, Nárcisz utca, Olajfa utca, Sövény utca, Stromfeld Aurél 
utca, Százszorszép utca, Szeretet utca, Vakaroshegyi utca, Varkaus tér, 
Závodszky István utca 

 
A keresztvetés 21 jelentése – 3. rész 
 
13. Szenvedésünkben segítséget kérünk. Bert Ghezzi szerint vál-

laink érintésével arra kérjük Istent, hogy segítsen – vállaljon, vegyen 
vállára – minket. 

14. Felelevenítjük keresztségünket. A keresztvetéssel, amelyben 
újra kiejtjük a keresztelésünkkor elhangzott szavakat, „összefoglaljuk 
és újra elfogadjuk keresztségünket” – írta Joseph Ratzinger bíboros. 

15. Visszafordítjuk az átkot. Szalézi Szent Ferenc szerint a ke-
resztvetésben „az átkot jelentő bal oldaltól az áldást jelentő jobb oldal 
felé” irányuló mozdulat a bűnbocsánatra és a bukás visszafordítására 
emlékeztet. Egyben kifejezi, hogy a jelen nyomorúságból a jövendő 
dicsőségbe fogunk jutni, amint – írta Ince pápa – Krisztus is „átment a 
halálból az életbe, az alvilágból a mennybe.” 

16. Krisztus képére formáljuk magunkat. Szent Pál átöltözéshez 
hasonlítja bűnös természetünk átalakulását Krisztusban: „Vessétek le a 
régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan 
megújul Teremtőjének képmására” (Kol 3,9-10). Az egyházatyák Krisz-
tus ruháitól való megfosztásával kapcsolták ezt össze. Tanításuk sze-
rint az ember, amikor a keresztségben leveti régi természetét és újat 
vesz fel, részese lesz annak, amikor Krisztust megfosztották ruháitól. A 
keresztvetés kifejezheti, hogy részesei akarunk lenni e megfosztatás-
nak, majd a feltámadás dicsőségébe öltözésnek. A keresztre feszítés 
egészét elfogadjuk, nem csak azt, ami megfelel az ízlésünknek. 

17. Megjelöljük magunkat Krisztusnak. Az ógörögben a jel szó 
megfelelője a szphragisz, amely a tulajdonlás jegyét is jelentette. Így 
nevezték például azt a bélyeget, amellyel a pásztor megjelölte a nyá-
jához tartozó állatokat. Amikor keresztet vetünk, Krisztus, az igazi 
Pásztor tulajdonaként jelöljük meg magunkat. 

 Forrás: párKatt.hu (Forrás: catholicexchange.com) 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Belső Vencel: 2016. február 13. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Tóth Károly: 2016. február 9. 
Fuisz László: 2016. február 11. 

Simon Béla Árpád: 2016. február 12. 
Nyugodjanak békében! 

 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
Február 15, hétfő, 7 óra: + Szülők és Lajos testvér 
Február 16, kedd, 18 óra: + József férj, édesapa, nagyapa 
Február 17, szerda, 6 óra: Beteg Tamás 
Február 18, csütörtök, 18 óra: + Szülők, testvér és Balázs 
Február 19, péntek 
 12.15 óra: Pankasz Károly temetési szentmiséje 

18 óra: + Szülők, nagyszülők és hozzátartozók 
Február 20, szombat, 6 óra: Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére 
Február 21, Nagyböjt 2. vasárnapja 

7 óra 
8.30 óra (Bazita): + Márton és Erzsébet 
10 óra: + László édesapa, testvér 
18 óra: + Jolán és Sándor szülők 
 

 Az elmúlt vasárnap 117 200 Ft gyűlt össze az altemplomban ké-
szülő mozaikra. Köszönjük szépen az adományokat! 

A nagyböjtben hajnali szentmisékre várjuk a Testvéreket minden 
szerdán és szombaton reggel 6 órától, melyek után a zsolozsmát 


