
 
2011. január 16.                                  A Család Éve                              Évközi 2. Vasárnap   

 

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 2. szám 

 ÖKUMENIKUS IMAHÉT: kezdődik a mai napon 
és január 23-ig tart. A krisztushívők egységéért végzett 
ökumenikus imahét rendje az alábbiakban olvasható. 
Mindenkit buzdítunk, hogy a városmajori, pénteki 
imaalkalmon minél többen vegyünk részt. A hét folyamán 
pedig legalább egy-két alkalommal látogassunk el a 
környező templomokba is a közös imára a kiírt rend 
szerint. Minden nap este ½ 7 órakor kezdődnek a közös 
imák, amit minden alkalommal találkozásra és 
beszélgetésre alkalmas agapé követ. Az imahét 
ünnepélyes, országos megnyitója ma este 6 órakor lesz a 
Budapest-Fasori evangélikus templomban dr.Erdő Péter 
bíboros úr igehirdtésével.   
 
  AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT RENDJE 

 
16-án, vasárnap Református templom. Böszörményi út 28. 

 Verőcei Gábor rk.plébános 
    17-én, hétfőn Fréti prot.ökum.káp. Németvölgyi út 138. 
    Matolcsy Kálmán rk. templomig. 
    18-án, kedden Felsőkrisztinaváros Apor Vilmos tér 9.  
    Lányi Gábor református lelkész 
    19-én, szerdán Szt.Kereszt rk.temp. Táltos u.16.   
    dr.Csonka Géza evangélikus diakonus 
    20-án, csütörtökön Svábhegyi ref.temp. Felhő u.10.  
    Varga Andrei rk. lelkész 
    21-én, pénteken Városmajori Jézus Szíve Pl. Csaba u.5. 
         dr.Bogárdi Szabó István református püspök 
    22-én, szombaton Fréti RkTempl. Hegyalja út 139.  
    Keczkó Pál evangélikus lelkész 
    23-án, vasárnap Evangélikus Templ. Kékgolyó u.17.  
    Gulybán Gergely gör.kat.egyet. lelkész 
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS van 
ma, a szentmisék után az új plébánia és közösségi 
ház javára. Hálásan köszönjük a nagylelkű 
adományokat! 
 KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA Következő 
előadás ma, este 7 órakor lesz a kistemplomban. A 
meghívott előadó dr. Falus András akadémikus. 
Előadásának címe: „A biológiai evolúció korszerű 
kérdései”. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.  
 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 
következő társadalmi hittanórája január 17-én,  hétfőn este 
7 órakor lesz a kistemplomban.    

 HITTAN FELNŐTTEKNEK FELNŐTT 
MÓDRA: HITÜNK IGAZSÁGAINAK ISMERE-
TÉBEN SZÜNTELENÜL NÖVEKEDNÜNK KELL. 
Ezért folytatódik kétféle sorozatunk. Egyik sorozat: 
Minden hónap első szerdáján (febr.2. márc.2. ápr.6. máj.4. 
és jún.1.) a „Minden ajándék” című hittankönyvből 
válogatott fejezetekkel foglalkozunk. Másik sorozat: 
Minden hónap harmadik szerdáján (jan.19. febr.16. 
márc.16. máj.18. és jún.15.). Szent életű emberek 
pályafutásáról és annak tanulságairól beszélgetünk. 
Legközelebb Salkaházi Sára életével ismerkedünk meg. 
Mindkét hittan a torony földszintjén lesz, 19 órától 20.30-
ig.        
 KÖLTÖZKÖDÉS: Örömteli hír, hogy január 22-én, 
jövő szombaton költözik Zoltán atya és István atya az új 
plébánián lévő papi lakásaikba. A költözködéshez és az 
ezt megelőző takarításhoz kérjük a kedves Hívek 
segítségét.  
 Január 20-án, csütörtökön és 21-én, pénteken 
várjuk azoknak a kedves asszonyoknak és lányoknak a 
jelentkezését, akik a lakások takarításában részt tudnának 
venni.  
 Január 22-én, szombaton pedig várjuk azok 
segítségét, akik a bútorok és dobozok költöztetését, 
cipelését vállalnák. Továbbá szükség lenne egy-két 
kisbuszra. Ezért kérjük a kisbusz tulajdonosokat, hogy aki 
tud, jöjjön segíteni az apróbb, kényesebb holmik 
átszállításában.  
 A takarításra és a költöztetésre Kovács Lászlónál 
lehet jelentkezni a 20/823-2199 számon. A pontos 
részletekről tőle kaphatnak a kedves jelentkező Hívek 
részletes felvilágosítást.      
 HONLAP: Megújult a Plébánia honlapja. 
Szeretettel ajánljuk a kedves Hívek figyelmébe. A honlap 
címe: www.varosmajoriplebania.hu. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani a honlap készítőinek, a Visualia 
Kreatív Ügynökségnek, személy szerint Simon 
Erzsébetnek, Ivánka Gábornak és az ő munkatársainak az 
igényes és szép grafikai tervezésért és a honlap 
üzemeltetéséért.     
 NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és 
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a 
torony földszintjén. Legközelebb 2011. január 19-én.



 BABA-MAMA KLUB: Összejöveteleiket minden 
csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig tartják a torony 
földszintjén. Szeretettel várjuk a kismamákat és 
gyermekeiket.          
 A BUDAI PLÉBÁNIÁK FARSANGI BÁLJA: 
2011. március 5-én, szombaton lesz a rózsadombi Móricz 
Zsigmond Gimnáziumban. (Bp. II. Törökvész út 48.) 
Jegyek kaphatók a plébánia-irodában 3.500.- Ft-os áron.
 CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2011.június 10-től 13-ig 
autóbuszos zarándoklatot szervez a városmajori Kolping 
Család Egyesület Csíksomlyóra. Várjuk a jelentkezőket. 
Jelentkezni lehet a plébánia-irodában. 
 MEGÚJULÓ FŐBEJÁRAT: Nagy részben 
elkészült már a templom főbejáratának felújítása, ami a 
lépcsőzet, a burkolat és a vasszerkezetek felújítását 
foglalja magában. A munkálatok a hideg miatt lassabb 
ütemben haladnak, de ígéretesen alakulnak. A hideg, 
fagyos idő abban jött a segítségünkre, hogy kiderült, hogy 
a bejárati új burkolat ilyenkor veszélyesen csúszóssá válik. 
Remélem, hogy az enyhébb idő eljövetelével megfelelő 
beavatkozással tudnak majd segíteni a szakemberek. 
Addig szükség szerint az ideiglenes csúszásmentesítés és a 
kellő óvatosság oldja meg a helyzetet. Erre az óvatosságra 
nagy bizalommal kérem a templomba igyekvő kedves 
Híveket.         Zoltán atya
 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.    
   A CSALÁD ÉVE   2011.  
 2010. december 26-án, a Szent Család Vasárnapján, 
megkezdődött országunkban Család éve. A Heti Hírlevél 
számaiban néhány gondolatébresztő, tanácsadó rövid írást 
jelentetünk meg, hogy ilyen módon is hozzájáruljunk a 
Család évének gyümölcsöző megéléséhez. A részletek az 
Országos Lelkipásztori Intézet Világiak Koordinációs 
Tanácsa kiadványából, „Imádság és ünneplés a családban”, 
vett idézetek. A kiadvány felelős szerkesztője: dr. Gáll 
Márton. A kiadásért felelős: Radnai Jenő, családreferens.
 AZ IMA HELYE A CSALÁDBAN  
 II.János Pál pápa Familiaris Consortio kezdetű 
apostoli buzdításában kiemelte, hogy a családnak is kell 
imádkoznia, hiszen nem csak az Eucharisztia és a többi 
szentségek vétele, hanem a szokásos imádságok és a 
hozzájuk csatlakozó beszélgetések is erősítik Krisztushoz 
való tartozásunkat. A családi imának sajátos tulajdonsága, 
hogy közösségi. Témája pedig maga a családi élet. „ Az 
összes keresztények keresztségből fakadó papi méltósága 
és küldetése alapján a keresztény szülők sajátos feladata, 
hogy a gyermekeket megtanítsák imádkozni, és 
fokozatosan elvezessék őket Isten misztériumának 
felfedezésére és a Vele való párbeszédre.” (Familiaris 
Consortio 60.) Az imádságra való nevelésben a 
legfontosabb a szülők példája, és életének tanúságtétele. A 
lelki írók a reggeli és az esti imádságon kívül kifejezetten 
ajánlják Isten Igéjének olvasását, az azon való 
elmélkedést, Jézus szentséges Szívének tiszteletét Szűz 
Mária tiszteletének különböző formáit, az asztali áldást és 
a népi vallásosság ápolását. Az egyház különös gonddal 
ajánlja a családtagoknak a rózsafüzér imádkozását. Időt 
kell szakítanunk az imára, mert az keresztény életünk 
lényeges alkotóeleme. II. János Pál pápa 1993-ban, Szent 
Család vasárnapján mondta: „A Család Évében az 

imádságnak kell lennie a legfontosabbnak az Egyházban: a 
család imádságának, a családért és a családdal együtt 
mondott imádságnak.” Az imádkozásnak nincs egyedüli 
helyes módja, minden család maga alakíthatja ki az adott 
helyzetnek, időszaknak megfelelő „liturgiát”. 
    SZENTEK ÉLETE:   
  Január 17.     SZENT ANTAL apát 
 Alexandriai Szent Atanáz érsek, Pakhomiosz írásai, 
Antal hét levele és Az atyák mondásai című gyűjtemények 
számolnak be életéről és tetteiről. Egyiptomban született 
251-52-ben, szülei halála után vagyonát szétosztotta, 
amikor a misén ezeket a szavakat olvasták: „Ha tökéletes 
akarsz lenni, add el, amid van, az árát oszd szét a 
szegények között…Aztán gyere, és kövess engem!” Ennek 
hatására magányba vonult. A közeli és távoli környéken 
különféle remeteségek alakultak ki, így a remetéből a 
„szerzetesek atyja” lett. Sok tanítványa volt. Diocletianus 
császár idejében segítette az üldözötteket. Szent Atanáznak 
az ariánusok elleni küzdelemben volt segítségére. 356-ban 
halt meg, a sírja – mivel kérte testvéreit, hogy titokban 
temessék el – kétszáz éven át ismeretlen volt, 561-ben 
találták meg, ereklyéit Arles-ban, a Szent Julien-
templomban őrzik         
 Január 18.ÁRPÁD-HÁZI SZ. MARGIT szűz 
 IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya, testvérei közé 
tartozik Szent Kinga. Dalmáciában született, szülei 
fogadalmat tettek, ha Isten megmenti az országot a 
tatároktól, születendő gyermeküket Istennek szentelik. 
Veszprémben domonkos nővérek nevelik, majd a Nyulak 
szigetén (ma Margit-sziget) épült kolostorban fogadalmat 
tesz 1254-ben. A vezeklésnek és a keresztény szeretet 
gyakorlásának szentelte egész életét. Itt halt meg 1270-
ben. XII. Piusz pápa 1943. november 19-én avatta szentté. 
Radó Polikárp írásában (1958) így méltatja a szentet: 
„Életformának az egyház esztendejét, a liturgikus évet 
választotta és a világ Megváltójának üdvözítő életét élte át 
önmaga formálásában.”        
 Január 21.SZENT ÁGNES szűz és vértanú 
 Diocletianus császár idejében (303-305) történt 
keresztényüldözések idején halt vértanúhalált. Sokan, 
köztük Szent Ambrus is dicsőítő beszédet mondott a 
körülbelül tizenkét év körüli vértanú leányról. 
Vértanúságáról sok dokumentum tanúskodik, a Római 
Kánon is említi a vértanúk között, Damazusz pápa pedig 
sírfelirattal ékesítette sírját. A Reggeli dicséretben Szent 
Ambrus így magasztalja: „Ágnest, a boldog szűzleányt / az 
égnek szülte ez a nap: / az Úrnak adta vissza ma / vérben 
megszentelt életét.”  
    A HÉTEN LESZ:  
Hétfőn: Szt. Antal apát emléknapja  
Kedden: Árpád – Házi Szt. Margit ünnepe  
Pénteken: Szt. Ágnes szűz és vértanú emléknapja 
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
Január 18-án, kedden este 6  órakor   
 
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: Iz 49,3.5-6; 1Kor 1,1-3; Jn 1,29-34 
Hétfő: Zsid 5,1-10; Mk 2,18-22 
Kedd: 2Kor 10,17-11,2; Mt 25,1-13 
Szerda: Zsid 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6 
Csütörtök: Zsid 7,25-8,6; Mk 3,7-12 
Péntek: Zsid 8,6-13; Mk 3,13-19 
Szombat: Zsid 9,2-3.11-14; Mk 3,20-21  
Vasárnap: Iz 8,23b-9,3; 1Kor 1,10-13,17; Mt 4,12-23 


