
 
2011. április 17. április 24.                    A Család Éve                Virágvasárnap - Húsvét  

 

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA 
1122 Budapest Csaba u. 5.        Honlap: www.varosmajoriplebania.hu 

Elérhetőségek: 212-4656        06-20-8280-555       email: vmajorplebania@freemail.hu 
Irodai ügyelet: hétfőtől péntekig: de. 10.00-12.00, du. 16.00-17.00    Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 

és péntek du. 15.00-17.00 Sürgősségi betegellátás: 213-9620 
Miserend: hétköznap: 7.00, 8.00, 18.00   vasárnap: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, 19.30 

(Diákmise: 9.00 Nagytemplom, Kisgyermekek miséje: 9.00 Kistemplom, Ifjúsági mise: 19.30) 
Szentségimádás: minden vasárnap 17.00-18.00 és minden pénteken 18.30-19.30 

hétfőtől szombatig reggelente 7.30-8.00       
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 

VIII. évfolyam 15-16. szám 

A feltámadott Üdvözítő örömével 
megáldott, kegyelmekben gazdag, boldog 
Húsvéti ünnepet kíván a plébánia papsága 

a kedves városmajori Híveknek és a 
vendégeknek! 

A NAGYHETI SZERTARTÁSOK   

 
Április 17. VIRÁGVASÁRNAP: 
   11.00  Ünnepélyes szentmise, Barka- 
   szentelés, PASSIÓ éneklése 
 
Április 21.NAGYCSÜTÖRTÖK: 
 07.00-10.00 Gyóntatás    
 18.00 Ünnepi szentmise a lábmosás  
   szertartásával, két szín alatti  
   áldozás, oltárfosztás   
 21.00-22.00 Imavirrasztás a Sz. László 
   kápolnában 
 
Április 22.NAGYPÉNTEK:  
07.00-12.00 Gyóntatás 
 15.00 Keresztút 
 18.00 Nagypénteki szertartás: Passió,  
   szentbeszéd, kereszt-hódolat,  
   szentáldozás 
 21.00-22.00 Imavirrasztás a szentsírnál 
 
Április 23.NAGYSZOMBAT:. 
   Szentsír látogatás egész nap 
 07.00-12.00 Gyóntatás 
 16.00-18.00 Gyóntatás 

 20.00 Húsvéti vigília szertartások: Tűz-
   szentelés, húsvéti gyertya 
 szentelése, örömének,    
 keresztvíz  szentelés, szentmise 
 
Április 24. HÚSVÉTVASÁRNAP  
        08.00  Szentmise és ételszentelés 
        10.00 Ünnepi húsvéti nagymise   
   énekkarral:Anton Bruckner:  
      Choral Messe 
        10.00 Kisgyermekek miséje a    
   kistemplomban    
 11.15 Feltámadási körmenet   
  (közvetlenül az ünnepi mise után) 
        18.00 Szentmise és ételszentelés 
        19.30 Szentmise és ételszentelés 
 
Április 25.HÚSVÉTHÉTFŐ      
 Miserend: 07.30, 09.00; 11.00; 18.00 
  Kisgyermekek kistemplomi miséje NINCS! 
 

Nagypéntek szigorú böjti nap: 14 éves 
kortól  életünk végéig: hústilalom.    18-tól 60 
éves korig: 3 étkezés, 1 jóllakással. 
Felmentve csak a betegek! 

 

 MA, VIRÁGVASÁRNAP, a 11 órai ün-
nepi szentmise a Szűz Mária szobornál 
kezdődik a barkaszentelés szertartásával és 
ünnepélyes bevonulással. A szentmisén 
énekkarunk a passiót énekli.  
 SZENTSÉGIMÁDÁS: Virágvasárnap és 
Húsvétvasárnap délután 5 órától.   



 AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁR-
NAPJA lesz május 1-én, Húsvét 2. 
vasárnapján. Ezen a vasárnapon a szokásos 
szentórát 5 óra helyett 3 órakor, az 
irgalmasság órájában tartjuk. Ne felejtsük el, 
hogy az erre felkészítő kilenced 
nagypénteken kezdődik. Imafüzet a sekres-
tyében és az irodában kapható 120 forintért.
 II. JÁNOS PÁL PÁPA BOLDOGGÁ-
AVATÁSA is május 1-én, az Irgalmasság 
Vasárnapján lesz Rómában. Közbenjárását 
bizalommal kérjük!      
 GYŰJTÉS VOLT A SZENTFÖLD 
JAVÁRA: Hálásan köszönjük a Szentföld 
javára az elmúlt vasárnapon összegyűlt 
280.000.-Ft adományt!     
 ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOK-
LAT: A Család évében is, immár 5. 
alkalommal, ismét megrendezésre kerül az 
Élő Rózsafüzér Zarándoklat Budapestért 
Budapest körül: 2011. május 14-én. 
Plébániánk a zarándoklat 4. szakaszába 
kapcsolódik be. Bővebb információ az 
ingyenes asztalon található szórólapokon 
olvasható. Buzdítjuk a kedves Híveket, hogy 
aki testi erővel bírja, szívesen vegyen részt 
ezen a gyalogos zarándoklaton.    
 CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori 
Katolikus Egyesület ezen a nyáron is 
megrendezi a nyári családos táborát 2011. 
július 11-től 16-ig, Verőce- Csattogó-
völgyben. A táborba várjuk a plébánia 
közösségéhez kapcsolódó családokat, a 
nevelő szülőket, gyermektelen házaspárokat 
is, de a nagyszülőket is. Tájékoztató és 
jelentkezési lap az irodában és a 
nagytemplomban, az ingyenes asztalon 
található.     
 CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2011.június 
10-től 13-ig autóbuszos zarándoklatot szervez 
a városmajori Kolping Család Egyesület 
Csíksomlyóra. Egy személy részére van még 
lehetőség az utazásra. Jelentkezni lehet az 
irodában, hivatalos irodai időben. Az út 
költsége 38.500. Ft. Kérjük, hogy akik már 
jelentkeztek az útra, szíveskedjenek a 
részvételi díjat, illetve, a még hiányzó 
összeget az irodában befizetni.   

 1 % FELAJÁNLÁSA: Bizalommal 
kérjük a kedves Híveket, hogy személyi 
jövedelemadójuk egyik 1 %-át a Magyar 

Katolikus Egyháznak ajánlják fel. Ennek 
technikai száma: 0011. A személyi 
jövedelemadó másik 1 %-át különböző 
szervezeteknek, alapítványoknak lehet 
felajánlani a törvényben előírtak szerint. 
Plébániánk vonzáskörében működő 
alapítványok adószámait alább közöljük: 

 

Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:  
A templom állagmegóvása        18040252-1-43 
Városmajori Márton Áron Alapítvány:   
Közösségi programok támog.   19675871-1-43 
Városmajori Katolikus Egyesület: 

Közösségépítés,karitatív szolg. 19666433-1-43 
Városmajori Kolping Család Közh. Alapítvány 
Cél: Munkásifjúság támog.      18236875-1-43 
Budai Katolikus Iskola Alapítvány 

Cél: Pannonia Sacra támog.    19668167-1-43 
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány 
Cél: A cserkészeink támog.      18253643-1-43 

 
 GYŰJTÉS A CSALÁDI TÁBOR 
JAVÁRA  Május 1-én, vasárnap, a 
szentmisék után gyűjtést tartunk a nyári 
családos tábor javára, hogy ezekből az 
adományokból támogatni tudjuk azokat a 
családokat, akik anyagi okok miatt 
maradnának ki a családi tábor örömteli 
eseményéből. Az adományokat előre is 
hálásan köszönjük!   
 HITTANTÁBOR: Alsós és felsős 
gyermekek részére az idén július 18-tól 24-ig 
szervezünk hittantábort. Jelentkezni már lehet 
a hitoktatóknál, illetve az irodában a 
jelentkezési lap kitöltésével. 
 TEREMTÉSVÉDELMI ELŐADÁS 
ÉS BESZÉLGETÉS SOROZAT    
 A Városmajori Katolikus Egyesület 
teremtésvédelmi sorozatának következő 
előadása április 29-én, pénteken este 7 órakor 
lesz, ezúttal a kistemplomban. „A hülyeség 
kora” c. film vetítését követően beszélgetésre 
kerül sor Antal Z. László szociológussal, a 
Magyar Tudományos Akadémia Éghajlat-
változás Kutatóműhelyének vezetőjével, aki a 
Klímabarát Települések Szövetségének 
alapító tagja. Szeretettel várjuk a kedves 
Híveket a filmvetítéssel egybekötött 
előadásra és beszélgetésre.      
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 PÜSPÖKI SZÉKHELYEK : SZEGED
 A Városmajori Katolikus Egyesület 
Püspöki székhelyek látogatása sorozatának 
keretében egynapos kirándulást szerveznek 
Szegedre, április 30-án, szombaton. Az 
autóbuszban még van néhány szabad hely. 
Jelentkezni lehet a vake.info@gmail.com e-
mail címen, illetve Hegyi Lászlónál, a 06-30-
984-2947 telefonszámon.    
 
 GALÉRIA 12: A XII. kerületi alkotó-
művészek Húsvét című kiállításának 
megnyitójára kerül sor április 19-én, 19 
órakor a Galéria 12 Egyesület szervezésében. 
Cím: Bp.XII. Hajnóczy József u.21. A 
kiállítás témája: „Jézus szenvedésétől a 
feltámadás fényéig, öröméig.” A kiállítás 
megtekinthető május 7-ig, naponta 14-től 18 
óráig.        
 
 NYUGDÍJAS KLUB: „Jó együtt 
lenni!”, Legközelebbi összejövetelünk 
időpontja, április 20. lesz. Szeretettel 
várjuk a kedves nyugdíjas társakat. 
 
   2011  A CSALÁD ÉVE  
   
 A Heti Hírlevél számaiban néhány 
gondolat-ébresztő, tanácsadó rövid írást 
jelentetünk meg, az Országos Lelkipásztori 
Intézet Világiak Koordinációs Tanácsa 
kiadványából, „Imádság és ünneplés a 

családban” című munkafüzetéből vett 
idézetek.      
 
  ÜNNEPLÉS A CSALÁDBAN 
 
 Az egyházi év ünnepeinek megjelenése 
a családi életben 
 Virágvasárnap, Jézus Jeruzsálembe 
történő bevonulásának ünnepén barkamenetet 
tarthatunk otthon is, barkaágakkal kezünkben 
imádkozhatunk, énekelhetünk, majd a 
vázákba, ahol eddig tövisek voltak 
belekerülhetnek a barkaágak. Minél 
nagyobbak a gyermekek, annál inkább részt 
vehetnek a nagyheti liturgiában is. A családi 
előkészítő beszélgetések hozzájárulnak a 
liturgia és az annak keretében használt 
szimbólumok jelentésének megértéséhez. Az 
ünnepre hangolódást segíti, ha a gyermekek 
életkoruknak megfelelően bekapcsolódnak a 
készülődésbe: tojásfestésbe, ajándék-
készítésbe, valamint, ha a lakás díszítésében 
is megjelennek Húsvét jelképei. Nagyböjtben 
bármikor, lehetőleg nagyhét valamelyik 
napján részt vehet a család, vagy a 
családközösség a gyermekekkel közösen 
keresztúton. Ez egy kisebb kirándulással is 
egybeköthető, ha szabadtéri helyszínt 
választunk. Vigyünk keresztútszöveget, 
énekeket, gyertyát, s minden állomásnak 
másvalaki legye a „felelőse”, aki olvas, az 
éneket és az imát elkezdi. 
 Nagycsütörtökön, az esti szentmisén és 
szertartáson való részvétel után a gyermekek 



életkorától függően vegyünk részt az 
egyházközösség által szervezett közös, vagy 
otthon általunk rendezett virrasztáson, ahol 
imával, elmélkedéssel, versekkel, más 
irodalmi alkotásokkal, zenével és énekkel 
emlékezzünk Jézus szenvedésére! A szent 
három napon imádkozzuk Jeremiás siralmait, 
(lamentáció) ez inkább a felnőtteknek és a 
nagyobb gyermekeknek nyújt közösségi 
élményt. 
 Nagypénteken nincs szentmise, délután 
3-kor, ha nem a templomi keresztúton 
veszünk részt, akkor gyújtsunk gyertyát és 
térdelve imádkozzunk! Tartsuk kikapcsolva 
egész nap a TV-t, rádiót és egyéb 
szórakoztató készülékeket! Az egészséges és 
lelkes gyermekek is vállalhatnak böjtöt, ha 
ezt örömmel, Jézusért teszik, pl. úgy, hogy 
étkezési időn kívül nem esznek, vagy 
egyszerűbb ételeket fogyasztanak, esetleg a 
főétkezésen kívül napközben csak kenyeret és 
tejet, este kenyeret és vizet fogyasztanak. 
 Nagyszombaton sincs szentmise, délelőtt 
látogassunk meg több templomban 
szentsírokat, ahol közösen énekelhetünk, 
imádkozhatunk. Otthon tojásfestéssel, 
húsvétfák (a vázákban lévő virágzó barka-, 
aranyeső-, babarózsa ágakra kifújt, kifestett 
tojásokat akasztunk) állításával és a lakás 
díszítésével készülhetünk az ünnepre! 
 Húsvétvasárnap: a feltámadás ünnepe, a 
legnagyobb keresztény ünnep. A liturgikus 
ünneplés a húsvéti vigílián csúcsosodik ki. 
Ezt a megújult liturgia előírásai szerint a 
sötétedés beállta után és a húsvéti hajnal 
beköszönte előtt ünnepeljük. Ezen már a 
nagyobb gyerekek is részt vehetnek. Ebben 
az esetben a húsvéti lakomát tegyük 
vasárnapra! „A húsvéthoz hozzátartozik az 
afeletti öröm, hogy Jézus feltámadásával 
legyőzte a halált.” Fontos, hogy az édesapa és 
az édesanya számára húsvétot az örvendezés 
hassa át, hiszen értelmező szavaikat ez teszi 
gyermekük szemében igazán hitelessé. Ha 
nem az éjszakai Vigílián vettek részt, akkor a 
húsvét vasárnapi szentmise után az elrejtett és 
megtalált apró ajándékok szintén ezt az 
ujjongást erősítik. Az ünnepélyesen 
megterített asztalnál együtt van az egész 
család, s mielőtt elfogyasztanák a megszentelt 
ételeket (kalács, sonka, tojás), meggyújtják a 
húsvéti gyertyát, felolvassák az aznapi 

evangéliumot. Beszélgetéssel, játékkal, 
énekléssel szépítik meg egymás számára az 
egész napot. 
 

A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTEN LESZ: 
  

Április 18-április 23. Nagyhét 
Április 24. Húsvétvasárnap 
Április 25 - Május 1-ig: Húsvét hete 
Május 1.Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja 
 
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN  
Horváth Gábor – Beck Katalin (IV.30.)   
Molnár S. Balázs – Láng Júlia (IV.30.)   
 
Szentmise papi hivatásokért:  
Április 21-én, Nagycsütörtökön, 18 órakor, 
 
Elbúcsúztatjuk:  
Kiss Zoltánnét (IV.19.)              
Pál Lászlót (IV.20.)              
Dr. Sárkány Tamásnét (IV.21.)              
Kotány György (IV.29.) 
 

 Szentmisét mondunk elhunyt szerette-
inkért: 
Április 26-án, kedden reggel 8 órakor  

 A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Április 17.:. Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mt 26,17-
         -27,66 ; 
Április 18.:. Iz 42,1-7; Jn 12,1-11 
Április 19.:. Iz 49,1-6; Jn 13,21-38 
Április 20.: Iz 50,4-9a; Mt26,14-25 
Április 21:. Kiv 12,1-8.11-14; 1Kor 11,23-26; 
   Jn 13,1-15 
Április 22.:Iz 52,13-53,12;Zsid 4, 14- 16;5,7-
       -9; Jn 18,1-19,42; 
Április 23-24.: lásd az. Adoremusban  
Április 25:ApCsel 2,14.22-33; Mt 28,8-15  
Április 26.:ApCsel 2,36-41; Jn 20,11-18   
Április 27.:ApCsel 3,1-10; Lk 24,13-35  
Április 28.:ApCsel 3,11-26; Lk 24,35-48  
Április 29.:ApCsel 4,1-12; Jn 21,1-14  
Április 30.:ApCsel 4,13-21; Mk 16,9-15  
Május 1.:ApCsel 2,42-47;1Pét 1,3-9;   
        Jn 20,19-31  
 

 ÖRVENDETES NAPUNK TÁMADT,   
 JÉZUS KRISZTUS, MERT FELTÁMADT.
 ÖRVENDJÜNK, VÍGADJUNK,   
 VÍGAN MIND MOST MONJUNK    
 ALLE-, ALLELUJÁT! 


