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A Szentimrevárosi Szent Imre Plébánia és Ciszterci Rendház hírlevele

VII. évfolyam, 1. szám \ 2017. január

ÁRPÁDHÁZI SZENT IMRE HERCEG-DÍJ

HÁZASEST

Gratulálunk Erdõs Leventének és Zitának a Szent Imre-díj elnyeréséhez. Isten áldását kérjük a plébánián folytatott további
munkájára.

A SzentImreHázas Esték következõ alkalmát január 11-én szerdán, este fél kilenctõl tartjuk a Szent Imre Gimnáziumban.
Vendégünk Mészáros Ádám párkapcsolati mediátor, az este témája: Hogyan válhatunk igazi Szupermenné és Szupervumenné a házasságunkban?
Mindenkit szeretettel várunk.

AJÁNLÁSOK

Kérjük, hogy akik plébánosi ajánlást szeretnének, 1 héttel elõre
jelezzék ezt a plébánia irodáján.

EGYHÁZI ZENE
ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Az Ökumenikus imahét ( jan. 15–22) keretében plébániánkon
január 20-án, délelõtt lesz közös imádság a kerületi lelkészekkel a plébánia Mindszenty termében.
RENDALAPÍTÓK ÜNNEPE

A ciszterci rend három alapítójának Szent Róbertnek,
Alberiknek és Istvánnak tiszteletére január 29-én 11 órakor
ünnepi, apáti szentmise lesz templomunkban.

jan. 8., 11.00
Esterházy Pál: Harmonia Caelestis / részletek
jan. 15., 11.00
Vendégünk az Arte Semplice Kamarakórus
mûv. vez.: Duffek Ildikó
jan. 29., 11
A szentmisét kórusmuzsika díszíti
A muzsika mindig 11.00 óra elõtt 11 perccel kezdõdik.
KÓRUS, MUZSIKA

SZENTSÉGIMÁDÁS

Minden kedden egész napos szentségimádásra hívunk mindenkit, illetve kérjük, hogy akik tudnak vállalni egy-egy órát, hogy
biztosítva legyen a folyamatos hódolat, azok jelezzék ezt a
sekrestyében. Ezen kívül minden csütörtökön, az esti misét
követõen 15 perces szentségimádást tartunk, illetve minden
hó 3. csütörtökén hosszabb, dicsõítõ szentségimádásra van
lehetõség közbenjáró imákkal. tanúságtétellel.

Az egyházközségünkben mûködõ zenei együttesek szívesen fogadnak új tagokat, akik frissítik, újítják a meglévõ halmazállapotot. Gitáros csapat, szkóla, klasszikus zene – tetszés szerint. Közösséghez tartozni jó, szolgálatok vállalni méltányos –
egy énekes közösségben is. Aki Önök közül kedvet érez ehhez, most – az év elején – érdemes csatlakoznia a megfelelõ
korosztályhoz, zenei mûfajhoz.

Házszentelési kéréseiket személyesen vagy telefonon a plébánián (611-01-07) illetve a sekrestyében jelezhetik!

tás alapos szakmai ismereteket igényel – elsõsorban az elõbb
felsorolt dolgokra összpontosítunk!
A Szent Imre Karitász vezetõsége nevében: Várhelyi Gábor

BATTHYÁNY ORVOS-KÖR

PLÉBÁNIAI ELÉRHETÕSÉGEK:

Következõ összejövetele január 27-én 17 órakor lesz a plébánián, Boldog László halálának 86. évfordulója alkalmából. Meghívott elõadó Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, dr.
Bátor György szemész fõorvos és Németh Zoltán körmendi
esperes.

Iroda: 06 1 611 0107, iroda@szentimre.hu
Ipoly atya: 06 1 6110368, ipoly@szentimre.hu
Alberik atya: 06 1 6110364, alberik@szentimre.hu
sekrestye misék alatt: 06/30 846 86 49
honlapok: szentimre.hu, szentimre.church

BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK BÁLJÁT

JANUÁR

február 11-én, szombaton 19.00–2.00 óráig a MOM Kulturális
Központban rendezzük meg. Fõvédnök Erdõ Péter bíboros és
Tarlós István Fõpolgármester. Jegyek a plébánián kaphatók
4.000 forintos áron.

17. Szent Antal
18. Szent Margit
19. gitáros dicsõítõ Szentségimádás közbenjáró imákkal
21. Szent Ágnes,
25. Szent Pál megtérése
26. Három Szent Rendalapító (Róbert, Alberik, István)
28. Aquinói Szent Tamás
31 Don Bosco

HÁZSZENTELÉSEK

SZENT IMRE KARITÁSZ, SEGÍTSÉGRE FEL!

Kedves Testvérek!
Szeretnénk megköszöni, hogy tavaly is nagyvonalúan adakoztak
a Karitász javára.
A helyi Karitászt minden hónap 3. vasárnapján segíthetjük,
amikor a templom kijáratainál a 433-as plébániai cserkészek
gyûjtenek, illetve az elsõpéntek reggeli misén adományozott
összeg is a helyi Karitászt illeti. Az állandó lehetõséget a Szent
Antal persely (Szent Antal szegényei) biztosítja az adakozásra;
ennek bevételét is a helyi Karitász céljaira fordítjuk.
Mire fordítja az adományokat a helyi Karitász?
Elsõsorban a plébánia területén élõ, rászoruló emberek támogatására. Ez élelmiszer- és ruha adományok formájában valósul meg. De ebbõl tudunk programokat is szervezni – zarándoklatot, kirándulást vagy csak egy-egy beszélgetõs-sütizõs
délutánt, gyerekeknek, családosoknak, idõseknek, magányos
embereknek, vagyis mindenkinek, aki elfogadja segítségünket.
Törekszünk azzal a beidegzõdéssel szakítani, hogy a Karitász
egyenlõ a hajléktalanok ellátásával. Természetesen egy-egy alkalommal nekik is fogunk adományt osztani (nem az új helyiségben, hanem az utcákon), de – mivel a hajléktalan-ellá-

FEBRUÁR

2. Gyertyaszentelõ Boldogasszony, a szentmiséken (7.30,
18.00) gyertyaszentelés lesz
3. Szent Balázs, a szentmiséken Balázs-áldás, elsõpéntek
14 Szent Cirill és Metód
16. gitáros dicsõítõ Szentségimádás közbenjáró imákkal
22. Szent Péter székfoglalása
24. Szent Mátyás
MÁRCIUS

1. Hamvazószerda

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

