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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 

IX. évfolyam 17. szám 

 JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJÁN, a mai 
napon, szeretettel köszöntjük Hodász András 4. 
éves esztergomi papnövendéket, aki a papi és 
szerzetesei hivatások napján a vendégünk. 
Imádkozzunk érte és minden papságra és szerzetesi 
életre készülő fiatalért. 
 LITÁNIA MÁJUS HÓNAPBAN: A lorétói 
litániát énekeljük keddtől kezdődően minden este a 
szentmise után. Vasárnap a szentóra keretében. 
 PANNONIA SACRA MISE: Május 2-án, 
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a 
Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 
részvétele miatt.   
 ELSŐCSÜTÖRTÖK: Május 3-án, elsőcsü-
törtökön 4 órától 5 óráig közös szentségimádási 
szentórát tartunk a papi hivatásokért, papok 
hűségéért Ezután: a   
 SZERETETLÁNG ÉS AZ ISTENI IRGAL-
MASSÁG imaórája lesz a templomban 5-6-ig.  
 ELSŐPÉNTEK: Május 4-én, pénteken, az esti 
6 órai szentmisén a szentbeszédet dr. Kocsis 
Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye görög 
katolikus megyéspüspöke mondja. Témája: A 
Szentháromság, mint a család ikonja. A 
szentmise után beszélgetésre is lesz lehetőség az új 
plébánia földszinti termében. Minden érdeklődőt 
várunk.   
 ORSZÁGOS MINDSZENTY ZARÁN-
DOKLAT: Május 5-én, szombaton lesz a 
hagyományos Országos Mindszenty Zarándoklat 
Esztergomba. Az ünnepi szentmise 10.30-kor 
kezdődik az esztergomi bazilikában, melyet dr. 
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek úr pontifikál. Aki különbusszal szeretne 
eljutni Esztergomba és vissza Budapestre, kérjük 
jelentkezzék az irodában.   . 
 NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és 
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja 

összejöveteleit a torony földszintjén. Legközelebb 
2012. május 2-án. Együtt lenni jó!    
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz 
május 7-én, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánián. 
Hívjuk a testület tagjait!      
 CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori 
Plébánia ezen a nyáron ismét megszervezi a 
Plébánia hagyományos nyári családos táborát a már 
jól ismert helyen: Verőce-Csattogóvölgyben. A 
táborba nagy szeretettel várjuk a plébánia 
közösségéhez kapcsolódó családokat, az egyedül-
álló szülőket, gyermektelen házaspárokat is, de a 
nagyszülőket is az unokáikkal. A tábor időpontja: 
2011. július 16-tól 21-ig. Tájékoztató és 
jelentkezési lap az irodában és a nagytemplomban, 
az ingyenes asztalon található  
 GYŰJTÉS VOLT A CSALÁDOS TÁBOR 
JAVÁRA: Múlt vasárnap gyűjtést tartottunk a nyári 
családos tábor javára, hogy azok a családok is 
eljuthassanak a táborba, akik anyagi okokból ezt 
nem tehetnék meg. Hálásan köszönjük a kedves 
Hívek 420.000.- Ft összegű adományát!   
 HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek 
részére az idén július 30-tól augusztus 4-ig 
szervezünk hittantábort a Diósjenői Plébánián. 
Jelentkezési lapok kérhetők a hitoktatóktól, illetve 
a plébánia irodájában.  
 ÚJ IMACSOPORT: Az Isteni Irgalmasság és 
a Szűz Mária Szeretetláng lelkiségek szellemében 
van imaóra minden csütörtökön 17-től 18 óráig a 
nagytemplomban, az esti szentmise előtt. Szeretet-
tel várjuk a kedves Híveket a közös imára, hogy az 
Úr Jézus szándéka és békéje valósulhasson meg 
édes hazánkban és az egész világon.  
 IFJÚSÁGI HITTAN: Fiataloknak és fiatal 
felnőtteknek indult ifjúsági hittan a plébániaház 
tetőtéri nagytermében, csütörtök esténként 19.30-
tól. Téma: Az Egyház tanítása. Kiscsoportos 



beszélgetés, imádság, ének. Korhatár: 17-től 30 
éves korig. Jelentkezni lehet e-mail-ben István 
atyánál, az isti.iae@gmail.com címen.                   
 ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT:, Immár 
6. alkalommal, ismét megrendezésre kerül az Élő 
Rózsafüzér Zarándoklat Budapestért és hazánkért, 
Budapest körül: 2012. május 12-én. Plébániánk a 
zarándoklat negyedik szakaszába kapcsolódik be. 
Bővebb felvilágosítás az ingyenes asztalokra kitett 
szórólapokon olvasható. Buzdítjuk a kedves 
Híveket, hogy aki testi erővel bírja, ve-gyen részt 
ezen az imádságos, gyalogos zarándok-laton.  
 JUBILEUMI ŐSZI ENGESZTELŐ MIND-
SZENTY ZARÁNDOKLAT: 2012-ben lesz 65 éve, hogy 
Mindszenty József bíboros, hercegprímás úr meghirdette a 
„Boldogasszony Évét”-t, és a Városmajorból 100.000 férfi 
zarándokot vezetett Máriaremetére. Az évforduló 
kapcsán jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklatot 
szervezünk 2012. szeptember 15-én Máriaremetére. 
Mivel a zarándoklat megszervezése és lebonyolítása 
nagyobb költséget igényel, ezért bizalommal kérjük a 
támogatásokat. A zarándoklat költségeire nyitott 
elkülönített számla száma: OTP 11712004-20342915. A 
befizetés történhet átutalással, illetve az ingyenes asztalon 
található csekkekkel. Segítségüket előre is hálásan 
köszönjük!  
 MINDSZENTY CD lemez: Mindszenty József 
hercegprímás eredeti, archív rádióbeszédei hallgathatók 
meg dupla CD-n. Az  irodában kapható 3.500.- Ft-os áron. 
 GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. A nehéz anyagi 
helyzetben élő betegek támogatására van lehetőség a 
következő módon: Az Egyházmegyei Karitász számlájára 
befizetett összeggel bárki támogathatja a plébániánk 
rászoruló betegeinek gyógyszervásárlását. Az adománynál 
fontos a cél megjelölése: „Gyógyszertámogatásra” A 
plébánia jelzi a Karitász felé a támogatandók nevét, akik a 
támogatás elnyeréséről értesítést kapnak.. A 
Főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitászközpont 
számlaszáma: 11706016-20468198  
 ÖNKÉNTES BETEGLÁTÓGATÓK: A Budapesti 
Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók 
jelentkezését várja. A beteglátogatók beszélgetnek a 
betegekkel, idősekkel, és felajánlják számukra a 
lelkipásztori szolgálat lehetőségét. A jelentkező 
önkéntesek a szolgálatuk megkezdése előtt felkészítő 
képzésben vesznek részt, amelynek helyszíne az Országos 
Onkológiai Intézet (Bp.XII.Ráth György u.). Az újabb 
képzésre jelentkezni a Budapesti Katolikus 
Kórházlelkészségen lehet, hétköznap munka-időben, 8-
tól 16 óráig a 224-8640-es számon, 
 TÁMOGATÁS KÉRÉSE: A Budai Irgalmas rendi 
Kórház ismételten a katolikus Hívekhez fordul segítségért. 
Tenni szeretnének minden nap valamit a magyar egész-
ségügyért a betegek érdekében. Ehhez kérnek segítséget, 
támogatást. Az adományokat a Budai Irgalmas rendi 
Kórház 10300002-20109857-70073285 számú számlájára 
várják. Szórólap csekkel, valamint az 1 %-os rendelke-
zésre szóló nyomtatvány az ingyenes asztalon található. 
 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. Alább közöljük 
Plébániánkhoz tartozó alapítványok adószámait:  

  Városmajori Árkay Aladár Alapítvány: 
Célja:a templom megóvása 18040252-1-43 
 Városmajori Márton Áron Alapítvány  
Célja:Közösségi élet támogatása 19675871-1-43 
 Városmajori Katolikus Egyesület:   
Célja: Közösségépítés, karitász 19666433-1-43 
 Városmajori Kolping Család Közhasznú 
 Alapítvány  
Célja: munkásifjúság támogatása 18236875-1-43  
 Budai Katolikus Iskola Alapítvány   
Célja: Pannonia Sacra támogatása    19668167-1-43  
 Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány       
Célja: a cserkészeink támogatása       18253643-1-  
     Május 3.     
 SZENT FÜLÖP és SZENT JAKAB  APOSTOLOK 
Fülöp Betszaidából származott, Keresztelő Szent János 
tanítványa, és az Úr első tanítványai közé tartozott. Az 
evangéliumok elbeszélése szerint három alkalommal kérte az 
Úr közbenjárását. Törökországban halt vértanúhalált. 
Jakab Alfeus fia, az Úr unokatestvére, a jeruzsálemi egyház 
vezetője az apostolok távozása után. Nevéhez egy újszövetségi 
levél is kapcsolódik. 62-ben halt vértanúhalált. 
      Május 4.         
   SZENT FLÓRIÁN VÉRTANÚ 
 Katonatiszti családból származott, és a császári seregben 
szolgált a III. század második felében. Az utolsó nagy 
keresztényüldözés idején, amely Diocletianus császár nevéhez 
fűződik, az elfogott keresztények segítségére sietett. 
Kereszténynek vallotta magát, ezért a bíró elé állították és 
halálra ítélték. Az Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch városa 
Felső-Ausztriában) a folyóba taszították. Sírja fölé templomot 
építettek, amely ma híres kegyhely: a Linztől délre fekvő St. 
Florian. Tisztelete nemcsak Ausztriában, hanem 
Magyarországon is igen elterjedt. Falvainkban és városainkban 
megtalálhatók a Szent Flóriánról készült szobrok és képek. 
Katonaruhában, égő házzal ábrázolják, amelyre dézsából vizet 
önt. Ez az ábrázolás a róla szóló hagyományból merít. 304-ben 
halt vértanúhalált.        
    A HÉTEN LESZ:  
Hétfőn: Szt. V. Piusz pápa e. ,  
Kedden: Szt. József, a munkás e. ,  
Szerdán: Szent Atanáz püspök és egyh. tan. e. . 
Csütörtökön: Szent Fülöp és Szt. Jakab Apostolok Ü... 
Pénteken: Szent Flórián vértanú. e. . 
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Viszlay Auróra Mária (V.6.)   
Ritter Olivér (V.6.)  
Nánási Botond (V.6.)  
Nánási András (V.6.)   
SZENTMISÉT MONDUNK:   
Május 3-án, este 6 órakor a papi hivatásokért 
Május 4-én, este 6 órakor a Magyar Családokért 
Május 5-én, este 6 órakor Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 
tiszteletére         
 SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Május 2-án, szerdán reggel 7 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :  
Vasárnap: ApCsel 4,8-12; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18 
Hétfő: ApCsel 6,8-15; Jn 6,22-29  
Kedd: ApCsel 7,51-8,1a; Jn 6,30-35  
Szerda: ApCsel 8,1b-8; Jn 6,35-40  
Csütörtök: 1Kor 15,1-8; Jn 14,6-14  
Péntek: ApCsel 9,1-20; Jn 6,52-59  
Szombat: ApCsel 9,31-42; Jn 6,60-69  
Vasárnap: ApCsel 9,26-31; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8 
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