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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 19. szám 

 KISMISE: Ma, vasárnap, nem a kistemplomban 
lesz a kismise, hanem a nagytemplomban. Ezért a 
nagytemplomba várjuk a családokat kis és nagy 
gyermekeikkel együtt 9 órára, a szentmisére. 
Kérjük, hogy a családok és a gyermekek az első 
padsorokban az ő részükre fenntartott padokban 
foglaljanak helyet. A tracsi-partira a szokásos 
módon a kistemplomban kerül sor a mise után. 
 ELSŐÁLDOZÁS: A Pannonia Sacra Katolikus 
Általános Iskola növendékeinek elsőáldozása lesz ma 
vasárnap, délután 3 órakor. A kedves Hívek imáiba 
ajánljuk az elsőáldozókat.      
 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 
társadalmi hittanórája május 16-án, hétfőn este 7-kor 
lesz a kistemplomban.     
 SZERDAI HITTANÓRA. Szerdán, május 18-án lesz 
az utolsó életrajz-ismertető óra a torony földszintjén. A 
japán Takashi doktorról fogunk hallani, aki átélte az 
atombomba támadást. Az összejövetel 19 órakor kezdődik. 
 GITÁROS SZENTMISE: Május 22-én, jövő 
vasárnap, a nagytemplomi 9 órai szentmisén a zenei és 
énekes szolgálatot a plébánia lelkes fiataljai adják gitáros 
kísérettel.       
 EGYHÁZZENEI ÁHITAT: Május 22-én, jövő 
vasárnap délután ½ 3-kor egyházzenei áhitat lesz a 
nagytemplomban, öt kórus részvételével. Vezényel 
Blazsek Andrea.     
 CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2011.június 10-től 13-ig 
autóbuszos zarándoklatot szervez a városmajori Kolping 
Család Egyesület Csíksomlyóra. Az út végleges költsége 
38.500.- Ft. Két személy részére van még lehetőség az 
utazásra. Jelentkezni lehet az irodában. Kérjük, hogy akik 
már jelentkeztek az útra, a részvételi díjat, illetve, aki már 
előleget fizetett, a fennmaradó összeget fizessék be az 
irodában.        
 NAPKÖZIS TÁBOR: Az iskola befejezése után négy 
napos napközis tábort hirdetünk, melyre az általános iskola 
alsós és felsős gyermekeit várjuk. A nap programját 
Bibliai ihletésű kreatív foglalkozás, közös ének, játék és 
sok egyéb meglepetés adja. Időpont: 2011. június 16, 17, 
20 és 21-én reggel 9 órától délután 4 óráig. Helyszín: 
Városmajori kistemplom. A részvételi díj 2.000.- Ft. 

Jelentkezni a hitoktatóknál vagy az irodában lehet a 
kitöltött jelentkezési lap leadásával.  
 CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori Katolikus 
Egyesület ezen a nyáron is megrendezi a nyári családos 
táborát 2011. július 11-től 16-ig, Verőce-
Csattogóvölgyben. 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. 
 HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek részére 
az idén július 18-tól 24-ig szervezünk hittantábort. 
Jelentkezni, lehet a hitoktatóknál, illetve az irodában. 
 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:       
Célja: templom állagmegóvása      18040252-1-43 
Városmajori Márton Áron Alapítvány:        
Közösségi programok támogatása      19675871-1-43 
Városmajori Katolikus Egyesület:    
Közösségépítés, karitatív szolgálat,    19666433-1-43 
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány 
Célja: munkásifjúság támogatása      18236875-1-43 
Budai Katolikus Iskola Alapítvány           
Cél: Pannonia Sacra támogatása        19668167-1-43 
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány       
Célja: a cserkészeink támogatása       18253643-1-43 

 TEREMTÉSVÉDELMI ELŐADÁS ÉS BESZÉL-
GETÉS SOROZAT:A Városmajori Katolikus Egyesület 
teremtésvédelmi sorozatának következő előadása május 
27-én, pénteken este 7 órakor lesz az új plébánia és 
közösségi ház épületében. Az előadó Nobilis Márió atya, 
az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója. Előadásának 
címe: Teremtésvédelem az egyházi dokumentumok és a 
hívek életmódjának tükrében.     
 ÚJ EMBER MAGAZIN: Megjelent az Új Ember 



Magazin május-júniusi száma ajándék térképpel Boldog II. 
János Pál apostoli útjairól. Kapható a sekrestyében 450.- 
Ft-os áron.       
 NYUGDÍJAS KLUB: „Jó együtt lenni!”, 
Legközelebbi összejövetelünk, május 18-án lesz. 
Szeretettel várjuk a kedves nyugdíjas társainkat!   
 BABA-MAMA KLUB: Összejöveteleiket minden 
csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig tartják a torony 
földszintjén. Szeretettel várják a kismamákat és 
gyermekeiket.       
 URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében egy-, 
három- és hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók. Várjuk 
az érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-ügyintézés a 
plébánia irodájában kedden délelőtt 10-től 12-ig és 
pénteken délután 3-tól 5 ig. Érdeklődni és időpontot 
egyeztetni a plébánia irodájában vagy telefonon is lehet a 
212-4656 számon.  
 

    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 
A családi ünnepek 

Az élet ünneplése; születés- és névnapok 
A gyermek megszületése gyökeres változást hoz a hitvesek 
életében, hiszen a csecsemő gondozása, nevelése folytonos 
készenlétet vár el tőlük. Egy időre az anya életében a 
csecsemőé lesz a főszerep, természetesen ez sem menti fel őt a 
hitvesi kapcsolat folyamatos ápolása alól. A gyermeket néhány 
héttel születése után megkeresztelik; szülei olyan személyeket 
válasszanak keresztszülőknek, akik a későbbiekben a 
példaképei, hite megerősítői lehetnek! Ha van már gyermek a 
családban, életkorának megfelelően őt is vonják be az ünnepi 
készülődésbe! Közösen beszéljék meg, hogy fog zajlani a 
liturgia, majd az azt követő családi együttlét! Az esti imák 
során imádkozzanak a keresztelendőért és beszélgessenek a 
keresztség fontosságáról, a kiválasztott védőszent életéről! 
Évről évre emlékezzünk meg minden családtag keresztelési 
évfordulójáról, hiszen a benne való részesülés által lettek Isten 
gyermekei és az Egyház tagjai. Keresztnapot a születésnaphoz 
hasonlóan ünnepelhetjük. Felhúzhatjuk az ünnepelt egyéni 
zászlóját, vagy kiakaszthatjuk jelét. Az ünnepi étkezésen 
lehetőség szerint vegyenek részt a keresztszülők is, közösen 
imádkozzanak és adjanak hálát az ünnepeltért, az ajándékok 
elsősorban a lélek számára szóljanak! Ugyanígy fontos a 
születés- és névnapok megtartása is. A névnapé „nevelési 
eszköz”, hiszen ekkor is példaképül állítják a gyermek elé 
védőszentje életét. A születésnapon a gyermek áll a figyelem 
középpontjában, ő az, aki megtervezheti a nap 
megünneplésének menetét. A többiek ajándékot készítenek 
neki; énekekkel, játékkal, versekkel, ünnepi étkezéssel 
szereznek örömet az ünnepeltnek, akinek ezen a napon is 
felvonhatják a zászlaját. Iskolás kortól gyerekzsúrt lehet 
rendezni, ahol a vendégfogadó szülők, vagy idősebb testvérek a 
játékvezetők. A keresztény családok életében ezeken a napokon 
sem marad el a közös imádság, nagy szeretettel adnak hálát 
Istennek azért az ajándékért, amit az ünnepelt élete jelent 
számukra; és kérik Isten szerető áldását számára. 
Születésnapon az ünnepelt, ha megteheti, köszöntse édesanyját 
egy szál virággal! 

Anyák napja 
Anyák napján földi és égi édesanyánkat is köszöntjük. 
Kezdődhet a nap az édesanya zászlajának és Mária zászlójának 
felvonásával. A virággal és ajándékkal való köszöntés mellett 
törekedjünk arra, hogy az édesanyát legalább ezen a napon 
mentesítsük minden házimunka alól! 

        SZENTEK ÉLETE 
                (Az ADOREMUS májusi száma alapján)                    
      Május 16.      
          NEPOMUKI SZENT JÁNOS   
                áldozópap és vértanú                
Hazánkban számos helyen áll útszéli szobra, ami népünk 
tiszteletét fejezi ki iránta. Csehországban született 1330 körül, 
majd pappá szentelése után különböző feladatokat látott el. A 
prágai érsek helynökeként határozottan védelmezte az Egyház 
jogait. Mivel nem volt hajlandó a gyónási titkot elárulni, IV. 
Vencel király a Moldva folyóba dobatta 1393. március 20-án. 
Testét a prágai székesegyházban őrzik. 
    Május 18.          
      SZENT I. JÁNOS                    
        pápa és vértanú        
Mindössze három évig, 523-tól 526-ig volt az Egyház legfőbb 
pásztora. Nagyon nehéz politikai és vallási problémák terhelték 
ezt a három esztendőt: Bizánc és Róma, az ariánusokkal való 
problémák, amelyeket csak Nagy Szent Gergely pápa (590-
604) tudott megoldani a század végén. Bizánci utazásából 
hazafelé indulva Ravennában fogságba vetették, és a börtönben 
halt meg. Ezért is tekintjük vértanúnak.    
                        Május 20.         
     SIENAI SZENT BERDARDIN 
        áldozópap 
Massa Marittimában (akkor Siena provinciájába tartozott) 
született 1380-ban. Kiváló nevelésben és jó jogi, filozófiai és 
teológiai oktatásban részesült. Huszonkét éves korában 
ferences lett, és mint szónok ostorozta az erkölcstelenséget, a 
fejedelmek és hatalmasságok túlkapásait. Nevéhez fűződik az 
IHS monogram (görög szavak rövidítése: Jézus Krisztus 
Megváltó), és erről számtalan alkalommal prédikált. Ezzel 
fellendítette a hitéletet, a vallásos buzgóságot, és hatására 
sokan megtértek. Számos ellenzője volt, IV. Jenő pápa védte 
meg a támadásokkal szemben. Aquilában halt meg 1444-ben. 
        Május 21.         
   MAGALLANES SZENT KRISTÓF  
       áldozópap és társai vértanúk        
Mexikóban született 1869-ben. A súlyos keresztényüldözés 
idejében huszonnégy kereszténnyel együtt halt vértanúhalált. 
Közöttük papok és világi hívek voltak, akik megvallották 
Krisztus Királyt. 1927-ben haltak meg hitük megvallásáért.  
 
   A HÉTEN LESZ: 
Hétfőn: Nepomuki Szt. János emléknapja 
Szerdán: Szt. I. János pápa és vértanú emléknapja 
Pénteken: Sienai Szt. Bernardin áldozópap emléknapja  
Szombaton: Magallán Szt. Kristóf áldozópap és társai 
emléknapja  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Samu Vera Imola (V. 21.)     
Horváth Beck Márton (V. 22.)     

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Gáblik Antalnét (V.19.)  
Farkas Csillát (V.19.)  
Dr. Németh Ottót (V.19.) 
Németh Zoltánt (V.19.)  
Darvas Károlynét (V.20.)  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Május 18-án, szerdán reggel 8 órakor   

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: ApCsel 2,14a.36-41; 1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10 
Hétfő: ApCsel 11,1-18; Jn 10,11-18  
Kedd: ApCsel 11,19-26; Jn 10,22-30  
Szerda: ApCsel 12,24-13,5a; Jn 12,44-50  
Csütörtök: ApCsel 13,13-25; Jn 13,16-20 
Péntek: ApCsel 13,26-33; Jn 14,1-6  
Szombat:ApCsel 13,44-52; Jn 14,7-14  
Vasárnap: ApCsel 6,1-7; 1Pét 2,4-9; Jn 14,1-12 


