
 
 2012. június 3.                                                      SZENTHÁROMSÁG 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 

IX. évfolyam 22. szám 

 A kötelező HÚSVÉTI SZENTGYÓNÁS ÉS 
SZENTÁLDOZÁS ideje a mai vasárnappal véget ért. 
 EGÉSZNAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: Az egyház-
megyei szentségimádási rend szerint az egyházmegyében 
az év minden napján az egyházmegye valamelyik 
templomában egésznapos szentségimádás van. Plébániánk 
évi két szentségimádási napja március 10. és június 3. 
Ebben az évben június 3-a vasárnapra esik. Ezért a 
vasárnapi miserendre való tekintettel 12-től este 6-ig 
tartjuk a szentségimádást. Ennek keretében 5-től ¾ 6-ig 
közös szentórát tartunk. Félórás vagy ennél hosszabb 
szentségimádás vállalására az irodában lehet feliratkozni. 
Egy percre se maradjon imádkozó látogató nélkül az 
imádásra kitett Oltáriszentségben köztünk lévő Jézus.  
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz június 4-
én, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánia épületében. Hívjuk a 
testület tagjait.  
 PANNONIA SACRA MISE: Június 6-án, szerdán 
az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia Sacra 
Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.    
 ELSŐCSÜTÖRTÖK: Június 7-én, elsőcsütörtökön 
4 órától 5 óráig közös szentségimádási órát tartunk a papi 
hivatásokért, a papok hűségéért.     
 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BEMUTATKOZÁSA: 
A Rákóczi Szövetség a határon innen és a határon túl élő 
fiatalok összeismertetésével, határainkon átívelő kapcsola-
taik létrehozásával és ápolásával foglalkozik. Június 8-án 
este 7 órakor a plébánián (Ignotus u.9.) bemutatkozót 
tartanak. Részletes információk a hirdetőtáblán lévő 
plakáton olvashatók. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
 ÚRNAPJA: Jövő vasárnap, június 10-én lesz, az 
Oltáriszentség alapításának ünnepe. Az ünnepi szentmise 9 
órakor kezdődik. A körmenet, a szentmisét követően, 10 
órakor indul. Virágszirmot szombaton, június 9-én reggel 
9 óráig, vagy délután 3 órától lehet leadni a sekrestyében. 
 KISMISE: Jövő vasárnap,ÚRNAPJÁN, június 10-én, 
a kistemplomban nem lesz kismise. A családokat a 
gyermekekkel együtt 9 órára a nagytemplomba várjuk. 
Szentmise után a körmenetre is hívjuk a gyermekeket 
szüleikkel együtt. A körmenet alatt a gyermekek 
virágszirmot szórhatnak.    
 ARANYMISE: Bodó Károly atyát 50 évvel ezelőtt, 
1962. június 17-én szentelték pappá. Aranymiséje 2012. 

június 17-én, vasárnap, 11 órakor lesz. Ezúton is hívjuk a 
kedves Híveket az ünnepi hálaadó szentmisére.  
 JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK ÜNNEPE, 
TEMPLOMUNK BÚCSÚJA: lesz június 15-én, 
pénteken. Az esti 6 órai ünnepi szentmisét, reménye-
ink szerint, dr. Paskai László bíboros atya pontifi-
kálja. Az ünnepet megelőzően: június 12-én,13-án és 
14-én, kedden, szerdán és csütörtökön Bátor Botond 
pálos atya tart az ünnepre felkészítő 3 napos 
szentbeszéd sorozatot, triduumot, az esti 6 órai szen-
tmisék keretében. Mindenkit szeretettel hívunk a 
három estére és az ünnepi szentmisére.  
 HÁZAVATÓ ÜNNEPI ALKALOM: Örömmel 
hívjuk és várjuk a kedves Híveket az új plébánia épület 
felavató ünnepére június 16-án, szombaton, délután 3 
órára. Az ünnepség keretében megismerhetik a 
látogatók az új épületet, valamint a plébániánk közös-
ségeit. Szeretettel kérjük, hogy édes süteményt vagy 
pogácsát hozzanak magukkal a kedves Testvérek.  
Ezeket a garázs bejáratánál fogják átvenni a segítő 
testvéreink. Az ünnepség a 6 órai szentmisén való 
közös részvétellel zárul.  
 TE DEUM: A tanulóifjúság tanévvégi hálaadó 
szentmiséje lesz június 17-én, vasárnap, 9 órakor a 
nagytemplomban. Ezen a szentmisén együtt vesznek 
részt a kistemplomi gyermekmisére járó családok és a 
nagytemplomi diákmisét látogató kedves Hívek. 
 KIRAKODÓVÁSÁR: Plébániánk búcsújához 
kapcsolódó hagyományos kirakodóvásár június16-án, 
szombaton és június 17-én, vasárnap lesz a templom körül.
 GYÉMÁNT MISE: Kerényi Lajos atya, aki káplán 
volt itt a Városmajorban is, idén ünnepli pappá szente-
lésének 60. évfordulóját. A Szent Kereszt templomban 
(Bp.IX.Üllői út 145.) június 24-én, 9 órakor ünnepi 
szentmisével szeretnék köszönteni a gyémántmisés atyát. 
(A szervezők meghívó üzenete)   
 ÚJ IMACSOPORT: Az Isteni Irgalmasság és a 
Szűz Mária Szeretetláng lelkiségek szellemében tartunk 
imaórát minden csütörtökön 17-től 18 óráig a nagytemp-
lomban, az esti szentmise előtt. Szeretettel várjuk a kedves 
Híveket a közös imára, hogy az Úr Jézus szándéka szerint 
béke legyen édes hazánkban és az egész világon.  



 NAPKÖZIS TÁBOR: Ebben az évben is 
meghirdetjük a napközis tábort, amelyre az általános iskola 
alsós és felsős gyermekeit várjuk. A nap programját bibliai 
ihletésű kreatív foglalkozás, közös ének, játék és sok 
izgalmas feladat adja. Időpont: 2012. június 18-tól 22-ig 
(hétfőtől-péntekig), reggel 9 órától délután 4 óráig. 
Helyszín: Városmajori kistemplom és a plébánia. A 
részvételi díj 3.000.- Ft (600.- Ft/nap). Jelentkezni a 
hitoktatóknál vagy az irodában lehet a kitöltött jelentkezési 
lap leadásával.  
 CSALÁDOS TÁBOR: Ezen a nyáron is megszer-
vezzük a nyári családos tábort Verőce-Csattogóvölgyben. 
A táborba szeretettel várjuk a plébániához kapcsolódó 
családokat, az egyedülálló szülőket is, gyermektelen 
házaspárokat és a nagyszülőket is. Időpont:  2012. július 
16-tól 21-ig. Tájékoztató és jelentkezési lap az irodában és 
a templomban, az ingyenes asztalon található    
 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.  
 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!      
 EGYHÁZZENEI DIPLOMAHANGVERSENY: 
Június 5-én, kedden este 7 órakor a nagytemplomban lesz 
Sándorné Papp Edit karnagy doktori hangversenye. A 
részletes műsor a hirdetőtáblán lévő plakáton olvasható. A 
hangverseny nyilvános, a belépés díjtalan. 
 NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és 
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a 
torony földszintjén. Legközelebb 2012. június 6-án. 
Együtt lenni jó!  
 ZARÁNDOKLAT MÁRIACELLBE:  
Előzetesen hirdetjük, hogy az idei városmajori 
fogadalmi zarándoklat Máriacellbe szept. 22-23-án 
lesz. További információkkal a későbbiekben 
szolgálunk.       
 INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT: a 
plébánia 2012. szeptember 1-től ingyenes jogsegély-
szolgálatot működtet, amelyet Halzl Józsefné dr. Vathy 
Magdolna nyugdíjas jogtanácsos lát el. A szolgálat – a 
bíróságok és más hatóságok előtti képviselet kivételével – 
minden más jogi ügyben segítséget nyújt, kívánságra 
megfogalmazza a beadványokat. A jogsegélyszolgálat 
szeptembertől kezdve minden hónap első keddjén 14-től 
16 óráig működik a torony földszintjén, a könyvtárban. 
 MÉZ ÉS SZÖRPÁRUSÍTÁS: Ma, vasárnap, ,június 
3-án a kisgyermekek miséje után a kistemplomban 10 
órától méz és szörpárusítás lesz.   
 PORTUGÁL KÖRUTAZÁS: A Julianus Tours 
utazási iroda portugál körutazást hirdet Fatimai és 
Santiago de Compostela-i zarándoklattal. Lelkivezető: 
Lambert Zoltán. Utazás repülővel. Időpontja: 2012. 
szept.28-tól okt.5-ig. Félpanziós szállodai ellátás. 

Jelentkezni lehet a Julianus Tours irodájában, 
1053.Bp.Ferenciek tere 7-8. szám alatt. Telefon: 374-0038.
 ÚJ HAJTÁS: Megjelent az Új Hajtás című 
kárpátaljai újság pünkösdi száma. Bizalommal ajánljuk a 
kedves Hívek figyelmébe. A szép kivitelben megjelenő 
lapot a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház adja ki. A lap 
megvásárlásával a kárpátaljai testvéreinket támogathatjuk. 
Aki teheti, használja ki a testvéri segítségnyújtásnak ezt a 
lehetőségét.  
 HÁZIASSZONYOK FIGYELMÉBE: A Csaba utca 
3.sz. alatt lévő Bio-boltba sütemény készítőt keresnek. 
Jelentkezni lehet a 06-70-940-0307 telefonszámon.    
 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 munkaidőben, 8-tól 16 
óráig a 224-8640-es számon,     
 ALBÉRLET EGYETEMISTÁKNAK Az egyetemi 
lelkészség keres olyan híveket, akik a tanév folyamán 
fogadnának egyetemista albérlőket, egyet vagy többet is, 
nem túl drága áron. Kérjük, hogy jelentkezzék az irodában, 
aki kiadná lakásának szobáját. 
    A HÉTEN LESZ:  
Kedden: Szt. Bonifác püspök és vértanú  e. ,  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Győr Éva (VI.9.)   
Herczeg Olivér György (VI.9.) 
Herczeg Zoé Judit (VI.9.) 
Kovács Csaba János (VI.9.) 
Kovács Bence György (VI.9.) 
Gyulai Benedek Márton (VI.9.) 
Gyulai Laura Kamilla (VI.9.) 
Árva Dávid Ruben (VI.9.) 
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN   
Boros Szabolcs – Magyar Viktória (VI.9.) 
Lukovics Zoltán – Rieder Mária (VI.9.) 
Asbót Bernát – Béla Zsófia (VI.9.) 
SZENTMISÉT MONDUNK:   
Június 7-én, este 6 órakor a papi hivatásokért  
A HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK   
Dr. Áfra Dénest (VI. 4.)      
Marczell Mártonnét (VI. 8.)      
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Június 8-án, pénteken este 6 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :  
Vasárnap: MTörv 4,32-34.39-40; Róm 8,14-17; Mt 
28,16-20 
Hétfő: 2Pét 1,2-7; Mk 12,1-12  
Kedd: 2Pét 3,12-15a.17-18; Mk 12,13-17  
Szerda: 2Tim 1,1-3.6-12; Mk 12,18-27  
Csütörtök: 2Tim 2,8-15; Mk 12,28b-34 
Péntek: 2Tim 3,10-17; Mk 12,35-37  
Szombat: 2Tim 4,1-8; Mk 12,38-44  
Vasárnap: Kiv 24,3-8; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26 


