
 
2011. május 22.                             A Család Éve                                 Húsvét 5. Vasárnapja   

 

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 20. szám 

 GITÁROS SZENTMISE: Ma, vasárnap a 
nagytemplomi 9 órai szentmisén a zenei és énekes 
szolgálatot a plébánia lelkes fiataljai adják gitáros 
kísérettel.       
 EGYHÁZZENEI ÁHITAT: Ma, vasárnap délután  
½ 3-kor egyházzenei áhítat lesz a nagytemplomban, öt 
kórus részvételével. Vezényel Blazsek Andrea. 
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: A múlt 
vasárnap harmadik vasárnapi gyűjtés volt az új plébánia és 
közösségi ház javára. Hálásan köszönjük az összegyűlt 
511.000.- Ft adományt!     
 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.          
 PLÉBÁNIAI JUNIÁLIS 2011. Szeretettel hívjuk a 
majori családokat és plébániánk minden tagját a 
nagykovácsi kastély parkjába június 4-én, szombaton 9-től 
16 óráig a plébániai juniálisra. Belépődíj 500 Ft.-/fő, 
2000 Ft./család (3 gyermek felett)-     
 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.  

 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: Az Új Ember Magazin 
május-júniusi száma ajándék térképpel együtt, Boldog II. 
János Pál apostoli útjairól, kapható a sekrestyében 450.- 
Ft-os áron.       
 NYUGDÍJAS KLUB: „Jó együtt lenni!”, 
Legközelebbi összejövetelünk, június 1-én 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.        
 BOLDOG II. JÁNOS PÁL pápáról készült fényképek 
kaphatók a sekrestyében.        

    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 
Nemzetünk ünnepei 

Nemzeti ünnepeink többször politikai rezsimek áldozatává 
váltak. Idegen ünnepeket kényszerítettek ránk, kötelezővé, 
formálissá tették az ünneplést, s ezzel valódi nemzeti 
ünnepeinket is lejáratták, vagy éppen tiltották megünneplését. 
Ezért ma különösen fontos, hogy a család méltó módon 



emlékezzék meg a nemzeti ünnepekről, tanítsuk meg 
gyermekeinknek is történelmi jelentőségüket! Ne csak 
kirándulásra, kerti munkára használjuk piros betűs napjainkat, 
hanem tegyük ténylegesen együtt töltött ünnepnappá! 

Március 15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
emléknapja 

A nap kezdődjék a magyar zászló felvonásával, ruhánkra 
tűzzük ki az előző napokban együtt készített kokárdát! 
Családostul vegyünk részt településünk közös ünnepségén! 
Néhány szokatlannak tetsző ötlet: Az ünnepi étkezés része lehet 
nemzeti színű köret, kokárda formájú torta. Családi körben is 
történhet a szabadságharcról készült versek elszavalása, képek, 
szobrok megtekintése vagy zeneművek, színdarabok 
meghallgatása, eljátszása. 

Augusztus 20. Szent István király ünnepe 
A nap kezdődjék a magyar zászló felvonásával! Lehetőség 
szerint a család közösen vegyen részt szentmisén, ill. a Szent 
István Bazilikánál rendezett Szent-jobb körmeneten! Ezen a 
napon nem csak államalapító első királyunkra emlékezünk, 
hanem országunk kereszténnyé válására is. Vegyünk részt 
településünk közös ünnepségén! Az ünnep zárásaként jó 
családi program a tűzijáték megtekintése. 

Október 23. Az 1956-os forradalom emléknapja 
A nap kezdődjék a magyar zászló felvonásával! Az idősebb 
családtagok meséljék el emlékeiket a gyerekeknek! Vegyünk 
részt településünk közös ünnepségén! Este helyezzünk égő 
gyertyát az ablakba a hősök emlékére! Ezen a napon 
emlékezzünk meg Kapisztrán Szent Jánosról, a 
Nándorfehérvárnál győztes keresztes hadak vezéréről is! 

További alkalmak 
Az egyházi év ünnepei között felsorolt magyar vonatkozású 
szenteken kívül több olyan személyiséggel büszkélkedhet a 
magyar történelem, akik nevéhez még nem kötődik ünnepnap, 
de erényeik feltétlenül feljogosítanak arra, hogy rendszeresen, 
ünnepi keretek között gondoljuk át, mire tanít minket életútjuk. 
Emlékezzünk meg a családban közösen boldog Özsébről, az 
egyetlen magyar rend, a pálosok megalapítójáról, boldog Apor 
Vilmosról, a rábízottakért vértanúhalált halt püspökről, a 
szentéletű Batthyány Strattman Lászlóról, a példamutató 
családi életet élt orvosról, Mindszenty József bíborosról, aki a 
magyar egyházért küzdött, és elveihez haláláig hű maradt. Jó, 
ha a család nemzetünk történelmének más, fontos eseményeiről 
is közösen emlékezik meg, mint pl. október 6. az aradi 
vértanúk emléknapja, stb. 
 
        SZENTEK ÉLETE 
                (Az ADOREMUS májusi száma alapján)   
           Május 23.      
             BOLDOG APOR VILMOS  

püspök és vértanú 
1892-ben Segesváron született. 1915-ben Nagyváradon 
részesült a papszentelésben. 1918-tól Gyula plébánosa volt 
1941-ig, győri püspöki kinevezéséig. Félelmet nem ismerve 
pártfogolta az üldözötteket, segítette a menekülteket, ismételten 
tiltakozott a zsidóüldözés ellen. Győr megkímélése végett a 
német hadvezetőségnél is eljárt. 1945. nagyhetében körülbelül 
kétszáz menekültről gondoskodott a püspöki vár pincéjében. 
Március 30-án, nagypénteken a menekülteket védelmezte, 
amikor egy orosz katona lelőtte. Április 2-án halt meg, és a 
győri karmelita templomban temették el. Ünnepét a 
székesegyházba való átvitel napján ünnepeljük, amely 1988-
ban történt meg. 
               Május 24.         
                      SZŰZ MÁRIA 
                         a keresztények segítsége                
A keresztény nép számos alkalommal megtapasztalta a 
Boldogságos Szűz hathatós segítségét. Ezért szerepel ez a 
megszólítás a loretói litániában is. A mai ünnepet VII.Piusz 
pápa rendelte el, Napóleonnal szemben a Boldogságos Szűz 
védelmét kérte. Szabadulásának emlékére rendelte el ezt az 
ünnepet.           
 

    Május 25.          
      SZENT GERGELY 
      pápa 
Hildebrand az itáliai Toszkánában született, bencés szerzetes 
lett. Egész életét az Egyház megújulásának szentelte. II.Sándor 
pápának volt a tanácsadója, és amikor pappá választották 
(1073), a Gergely nevet vette fel. Súlyos teherként nehezedett 
rá az 1054-ben történt kelet-nyugati egyházszakadás, és Henrik 
királlyal való ellentéte. A római liturgia kiterjesztésével 
megszűnt Hispániában a sok értéket tartalmazó mozarab 
liturgia. Salernóban halt meg 1085-ben.     
        Május 26.         
   NÉRI SZENT FÜLÖP         
    áldozópap       
Firenzében született 1515-ben, Rómában a fiatalokkal kezdett 
foglalkozni. A betegek gondozására testvérületet szervezett. 
1551-ben pappá szentelték. Oratóriumot alapított, ahol a 
felebaráti szeretet gyakorlásában tűntek ki. 1595-ben Rómában 
halt meg. 

Május 27. 
Canterburyi Szent Ágoston 

püspök 
Róma angliai missziója kezdeteit Béda Anglia 
egyháztörténetében írja le. Nagy Szent Gergely még papsága 
előtt angliai rabszolgákat látott az Örök Városban. Attól kezdve 
dédelgette vágyat, hogy ott is meginduljon az Egyház missziós 
tevékenysége. Ez csak pápává választása után történt meg. 596 
tavaszán Ágoston szerzetest negyven társával küldte Kent 
királyának kérésére angol földre. Még útközben, franciaországi 
területen püspökké is szentelték. Ethelbert, aki Kent királyságát 
kormányozta, a szerzeteseket Thanet szigetén fogadta. A 
találkozás során engedélyt kaptak a térítő munkára. 
Canterburyben kaptak szállást, és egy év múlva a király is 
megkeresztelkedett, és tömegesen tértek meg alattvalói is. 
Ágoston két kísérőjét küldte Rómába, hogy beszámoljanak 
missziós munkájukról és néhány problémáról. A követek 601-
ben számos missziós kíséretében tértek vissza, Ágoston 
számára pedig érseki palliumot küldött a pápa. Canterbury 
mellett apátságot alapított, később e város püspöke lett. 605 
körül halt meg. 
 
    A HÉTEN LESZ: 
Hétfőn: Boldog Apor Vilmos emléknapja 
Kedden: Szűz Mária, a keresztények segítsége emléknapja 
Szerdán: Szt. VII. Gergely pápa  emléknapja 
Csütörtökön: Néri Szt. Fülöp áldozópap emléknapja 
Pénteken: Canterburyi Szt. Ágoston püspök  emléknapja
  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Joó Mendel Ádám (V. 29.)     
Roszmun Anna (V. 29.)     
Horváth-Beck Márton (V. 29.)     
Hillier Péter(V. 29.)     

HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN   
Kárpáthy István – Kiss Orsolya (V.27.) 

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Cziráki Lászlónét (V.26.)  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Május 25-én, szerdán reggel 8 órakor   

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: ApCsel 6,1-7; 1Pét 2,4-9; Jn 14,1-12 
Hétfő: ApCsel 14,5-17; Jn 14,21-26  
Kedd: ApCsel 14,19-28; Jn 14,27-31a  
Szerda: ApCsel 15,1-6; Jn 15,1-8  
Csütörtök: ApCsel 15,7-21; Jn 15,9-11 
Péntek: ApCsel 15,22-31; Jn 15,12-17  
Szombat:ApCsel 16,1-10; Jn 15,18-21  
Vasárnap: ApCsel 8,5-8.14-17; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21 


