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Cserkészet, karitász, kultúra – plébániánk Szent Imre
Alapítványa e három terület támogatását tartja a legfontosabbnak. Ezúton is hálásak vagyunk azon
adományokért, ahol az adományozó nagylelkûségét
– elérhetõsége hiányában – nem tudjuk levélben
megköszönni.

NAGYBÖJT 2017

A nagyböjti idõben a gregorián misetételek és a „Mi Atyánk” latin nyelvû éneklésére szeretnénk biztatni a testvéreket. A régi
hagyományok ápolásának igénye és a zsinati tanítás találkozik e lehetõségben.
\ minden pénteken, az esti mise után keresztút a templomban
\ betegellátás kérhetõ az 5. nagyböjti hét végéig
ápr. 7. Elsõ péntek:
07.00-12.00 Gyóntatás (Alberik atya)
07.30 Szentmise, litánia, engesztelés
16.00–19.00 Gyóntatás (Ipoly atya)
18.00 szentmise és keresztút
\

Ápr 9. virágvasárnap
\ Délelõtt barkaárusítás a templomban! Minden szentmisében
barkaszentelés!
· 9.00 énekelt, dramatizált passió
· 11.00 dramatizált passió
· 8.00, 18.00, 21.00 olvasott passió
· 15.00 Bach: Márk passió – magyarországi bemutató

kiemelt bûnbánati napok: (ápr. 12–15.) nagyszerda, nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat: a templom hosszabított
nyitva tartása és gyóntatás.
Szent három napi szertartások:
· nagycsütörtök: 18.00 szentmise az utolsó vacsora emlékezetére
· nagypéntek: 15.00 keresztút, 18.00 szertartás Urunk szenvedésének emlékezetére
· nagyszombat 18.00: tûzszentelés, szentmise Urunk feltámadásának, húsvétnak vigíliája és körmenet.
A katolikus egyház böjti ajánlásai:
· szigorú böjtöt hamvazószerdára és nagypéntekre ír elõ (ekkor a 18 és 60 év közötti hívek a nap folyamán háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól),
· valamint ezeken a napokon és a nagyböjt többi péntekjén arra kéri 14 évnél idõsebb tagjait, hogy ne fogyasszanak húst.
NAGYBÖJTI ESTÉK

Idõpontok, témák:
\ március 9. 20.30: Lelkiismeretes döntés a szövevényes élethelyzetekben. Az erkölcsi mérlegelés iskolája
\

\

március 23. 20.30: Az ima mint az életvezetés pilótája.
Nemcsak dicsõítünk: tervezünk, szerelmet vallunk, bocsánatot kérünk, kontrollálunk
április 6. 20.30: A megszólító ikonok. Melyik az, amelyiken át
különösen erõsen megszólít Isten?

Az estéket vezeti: Papp Miklós görögkatolikus pap, a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Fõiskola tanszékvezetõje
Helyszín a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme
FATIMAI ZARÁNDOKLAT

Augusztus 20 és 25. közötti zarándoklatra hívjuk a Testvéreket
a 100 éves Fatimába, Ipoly atya lelkivezetése mellett. A részvételi díj 175.000 Ft. Jelentkezni a szervezõ MSE Tours utazási irodánál lehet. Részletek: msetours.hu

VIRÁGVASÁRNAP, 15.00 ÓRAKOR

J. S. Bach: Márk-passió / BWV 247 – bemutató
Dinyés Soma rekonstrukciója
Szili Gabriella / Balog Eszter / Martin Koch / Tomás Selc
SoLa Énekegyüttes / Solamente Naturali Kamarazenekar
(Pozsony) korhû hangszereken, mûv. vez.: Milos
Valent
vezényel: Dinyés Soma

IFJÚSÁGI HÉTVÉGÉK

március 17–19. Effeta hétvége, a plébániai ifjúsági katekézis
csoportjainak lelkigyakorlata
\ április 7–9. Antióchia közösség lelki hétvégéje
Imádkozzunk értük!
\

ÁLLANDÓ TEMPLOMI PROGRAMOK:

· minden kedden 07.30–17.30 között szentségimádás a kápolnában
· minden pénteken 17.30 oblátus zsolozsma a kápolnában
· minden szombat reggel 07.30 zsolozsma és szentmise a kápolnában
PLÉBÁNOSI AJÁNLÁSOK

Oktatási intézményekbe plébánosi ajánlás az iroda@szentimre.hu címen kérhetõ rövid bemutatkozással és leírással arról,
hogy hogyan kötõdnek plébániánkhoz, valamint az ajánlást
kérõ intézmény pontos megjelölésével. Kérésüket 1 héttel
elõre jelezzék!
A PLÉBÁNIA TELEFONSZÁMA:

06 1 611-01-07
EGYHÁZI ZENE

márc. 26., 11.00 gregorián ordinárium, Kodály: Stabat Mater,
121. genfi zsoltár, Chopin: Libera me – bemutató
ápr. 7., az esti szentmise után keresztút – Liszt: Via crucis
ápr. 14., nagypénteki szertartás, énekelt passió, motetták
ápr. 16., húsvét vasárnap 11.00 Mozart: Koronázási mise,
M. Haydn: Crucem Sanctam – bemutató

MÁRCIUS

4. Boldog Meszlényi Zoltán
13. Ferenc pápa megválasztásának 4. évf.
16. gitáros dicsõítõ szentségimádás közbenjáró imákkal
20. Szent József (nagyböjti vasárnap miatt áttéve)
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása)

KARITÁSZ NAGYBÖJTI AKCIÓ

Karitászunk nagyböjti célja, hogy a plébánia területén élõ, segítséget szívesen fogadó testvéreinkhez eljussunk. Ehhez kérjük, hogy aki tud családjában, ismerõsei vagy szomszédai között olyan családos vagy egyedülálló, fiatal vagy idõs emberrõl, aki szívesen fogadná, ha idõnként a Karitász segítené, jelezze ezt felénk!
(06 30 83 88 573, szentimrekaritasz@gmail.com)

ÁPRILIS

2. Gyûjtés a szentföldi keresztények javára
7. elsõpéntek
9. virágvasárnap
13. nagycsütörtök mise 18.00
14. nagypéntek szertartás 18.00
15. nagyszombat vigíliamise 18.00
16. húsvét
23. 9.00 ministráns avatás

Készítették: Urr Zsolt Ipoly O. Cist. / Várhelyi Gábor / Csányi Tamás

