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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    Sürgősségi betegellátás: 213-9620 

Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és péntek du. 15.00-17.00  
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: hétfőtől szombatig 7.30-8.00  pénteken 18.30-19.30 vasárnap 17.00-18.00   

Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 
Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): csütörtökön 17.30-18.30 vasárnap 11.00-12.00 

X. évfolyam 10. szám 

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE: 
 Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a 

zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk.   
 Nagyböjt péntekjein a keresztút az esti 
szentmise előtt ¼ 6-kor kezdődik.  
 Nagyböjtben minden pénteki napon hústilalom 
van 14 éves kortól kezdve egészen életünk végéig. 

 BETEGEK SZENTSÉGE: A betegek szentségé-
nek ünnepélyes kiszolgáltatása lesz ma, vasárnap, 
március 10-én, a 11 órai szentmise keretében. A 
szentség felvételére idős testvéreink, és komoly 
betegségben szenvedő testvéreink jelentkezhetnek. 
Jelentkezhetnek azok is, akik egy évvel ezelőtt, vagy 
korábban már felvették ezt a szentséget. 
 GYŰJTÉS A SZENTFÖLD JAVÁRA: Jövő, 
vasárnap, március 17-én, Nagyböjt 5. vasárnapján 
országos gyűjtés lesz a Szentföld és az ott élő 
keresztények javára. Az adományokat a szentmisék 
után a templom kijáratainál gyűjtjük. Hálásan 
köszönjük!   
 SZENTSÉGIMÁDÁS: Az egyházmegyei 
szentségimádási rend szerint az egyházmegyében az év 
minden napján az egyházmegye valamelyik 
templomában egész napos szentségimádás van. 
Plébániánk évi két szentségimádási napja március 10. 
és június 3. Ennek megfelelően ma, vasárnap, március 
10-én, déli 12 órától ¾ 6-ig egész napos szentség-
imádás lesz. 5 órakor közös szentóra kezdődik. Félórás 
vagy ennél hosszabb szentség-imádás vállalására az 
irodában lehet feliratkozni. Egy percre se maradjon 
imádkozó látogató nélkül a kitett Oltáriszentségben 
köztünk lévő Jézus.   
 NAGYBÖJTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS: A 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására 
tartós élelmiszert gyűjtünk a templomunkban március 
3-tól március 10-ig. Kérjük a kedves Híveket, hogy az 
adományokat majd a nagytemplomba hozzák el, 
amikor imádkozni jönnek, vagy szentmisére jönnek, és 
a Szent József oltárnál helyezzék el. Egyben kérjük, 

hogy ne az adományok mennyiségét tekintsék 
fontosnak, hanem inkább a minőségét. Ezért azt 
kérjük, hogy hozzanak fémdobozos húskonzervet, 
fémdobozos vagy üveges ételkészítményeket, olajos 
halat, műanyag flakonban étolajat, szörpöt, rizst, 
kristálycukrot stb. Az összegyűlt tartós élelmiszereket 
a plébánia Karitász csoportja juttatja el a nélkülöző 
családoknak. A nagyböjti időben különösen is jó 
alkalom ez arra, hogy buzgóbban gyakoroljuk az 
irgalmasság tetteit. 
 GYÁSZMISE REGŐCZI ISTVÁN 
ATYÁÉRT: Március 12-én, kedden este ¼ 6-kor  
gyászmisét mondunk a február 28-án elhunyt Regőczi 
István atya lelki üdvéért.   
 SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓ SIKERÉ-
ÉRT: A családlátogatással induló misszió háttér 
imájaként „folyamatos szentségimádást” szervezünk. 
Nagy szükség van az imára. Ezért fontos, hogy minden 
nap legyen legalább egy valaki, aki ½ óra 
szentségimádást ajánl fel erre a szándékra. Templo-
munkban minden nap van szentségimádás. Az 
ingyenes asztalra elhelyezett feliratkozó lapon lehet 
jelentkezni a szentségimádásra. Kérjük a kedves 
Híveket, hogy minél többen vállalják a szentségimá-
dást a megkezdett misszió megvalósulására.  
 CSALÁDOS KERESZTÚT: Előzetesen hirdet-
jük, hogy március 23-án, Pesthidegkúton a Kálvária 
hegyen, Zoltán atya vezetésével, szabadtéri családos 
keresztutat szervez a Városmajori Katolikus Egyesület. 
Gyülekezés 9.30-tól a II. ker. Tökhegyi úton az első 
stációnál. Bővebb információ a jövő heti Hírlevélben. 
 KÖNYVAJÁNLÓ: Szent Benedek Regulájában 
az áll, hogy nagyböjt idején minden szerzetes kapjon 
egy könyvet, amit el is olvas. Ezen felbátorodva a Heti 
Hírlevelekben mi is ajánlunk lelki olvasmányokat. 
Ezen a héten Belon Gellért: Jézus lelkülete című 
művét. Ajánljuk még a Szív újság most megjelent 
nagyböjti számát is. Megtekinthető, kölcsönözhető a 
torony földszintjén, a könyvtárban. A könyvtári nyitva 
tartás a lap alján olvasható.   



 KERSZTÚT A FŐVÁROSBAN A Regnum 
Christi Apostoli Mozgalom meghív mindenkit arra a 
Keresztútra, ami március 23-án 15 órai kezdettel lesz 
Budapesten, az Andrássy úton az Oktogon és Hősök 
tere között. Utunk közben kihangosítva követhetjük a 
stációk elmélkedéseit és családok imáit. A keresztút 
szabadtéri szentmisével zárul, amelyet Horváth 
Zoltán Teréz-városi plébános atya mutat be.   
 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 
következő társadalmi hittanórája március 18-án, hétfőn 
este 7 órakor lesz a kistemplom irodájában. 
 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetel a 
torony földszintjén március 20-án 10-től 12 ig.
 CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: Május 17-től 20-ig 
autóbuszos zarándoklat Csíksomlyóra. Még hat fő 
részére van lehetőség az utazásra. Jelentkezni lehet a 
plébánia-irodájában. A részvételi díj 45.000.- Ft.
 CSALÁDOS TÁBOR: lesz a már jól ismert 
helyen: Verőce-Csattogóvölgyben. A táborba várjuk a 
plébánia közösségéhez kapcsolódó családokat, az 
egyedülállókat is, gyermektelen házaspárokat is, és a 
nagyszülőket is. A tábor időpontja: 2013. július 15-től 
20-ig. Tájékoztató az ingyenes asztalon található. 
Előfoglalási kedvezményt kapnak azok, akik 
március 14-ig jelentkeznek. Ez a részvételi díj 10-
15%-át is jelentheti.  
 ÚJ EMBER ÚJSÁG: Az „Új Ember” 
főszerkesztőjének kérésére közöljük az alábbi 
tájékoztatót. hogy ezt a nagy múltú katolikus hetilapot 
minél többen megvásárolják, olvassák és esetleg 
másoknak is ajánlják a kedves Hívek. Az újság csak 
ebből tudja fenntartani magát.   
 Az eheti számban képeket, híreket közölnek a 
Vatikánból, a bíborosok tanácskozásáról. Regőczi 
István atyától búcsúznak Hazatért „Isten vándora” 
című nekrológban. A hét kérdése: Mi alkotmány-
ellenes az egyházügyi törvényben? Schanda Balázs 
alkotmányjogász válaszol. Dr Egri László orvos-
diakónus rovatában a stressz élettani jelenségéről ír. 
Olvassák a kedves Hívek Magyarország katolikus 
hetilapját, mely valamennyiünknek szól. Rajtunk is 
múlik, hogy fennmarad-e a nagy múltú újság.  
  A KÉTSZER    1 %    FELAJÁNLÁSA:   
Kérjük a kedves Híveket, hogy személyi jövedelem-
adójuk egyik 1 %-át a Magyar Katolikus Egyháznak 
ajánlják fel. Ennek technikai száma: 0011.   
 A személyi jövedelemadó másik 1 %-át különböző 
szervezeteknek, alapítványoknak lehet felajánlani. 
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 

     A HIT ÉVE      
      Az Egyház missziós jellege  
Részlet a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium 
kezdetű dogmatikus konstitúciójából az Egyházról 
 Amint ugyanis az Atya küldte a Fiút, Ő is elküldte 
apostolait (vö. Jn 20,21): „Menjetek tehát, tegyétek 
tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg 
őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és 
tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit 
parancsoltam nektek. S én veletek vagyok minden nap 
a világ végéig.” (Mt 28,18-20) Krisztus ezen 
ünnepélyes parancsát az üdvös igazság hirdetésére az 
apostoloktól az Egyház kapta meg, hogy teljesítse azt a 
Föld végső határáig (vö. ApCsel 1,8). Ezért magáévá 
teszi az apostol szavát: „Jaj nekem, ha nem hirdetem 
az Evangéliumot! ( 1Kor 9,16), és küldi is szüntelenül 
igehirdetőit, amíg teljesen föl nem épülnek az új 
egyházak, és maguk folytathatják az Evangélium 
hirdetését. Mert az Egyházat a Szentlélek készteti az 
együttműködésre, hogy valóra váljék Isten terve, aki 
Krisztust tette meg az üdvösség princípiumává az 
egész világ számára. Az Egyház az Evangélium 
hirdetésével hitre és a hit megvallására szólítja föl 
hallgatóit, előkészíti őket a keresztségre, kiragadja a 
tévedés szolgaságából, beépíti őket Krisztus testébe, 
hogy a szeretet által felnőjenek hozzá egészen a 
teljességig. Munkájának eredménye, hogy bárhol 
bármi érték található meg elhintve az emberek 
szívében és elméjében, vagy a népek sajátos 
szertartásaiban és kultúrájában, az nemcsak el nem 
vész, hanem rendezetté lesz, megnemesedik és 
tökéletesedik Isten dicsőítésére, a sátán 
megszégyenítésére és az ember boldogságára. Krisztus 
minden tanítványa köteles vállalni a hitterjesztés 
terhének reá eső részét. Igaz ugyan, hogy bárki 
megkeresztelheti a hívőket, mégis a pap dolga, hogy a 
Test építését az eucharisztikus áldozattal végbevigye, 
beteljesítve, amit Isten mondott a próféta által: 
„Napkeltétől napnyugtáig nagy az én nevem a 
nemzetek között, és mindenütt tiszta áldozatot 
áldoznak és mutatnak be az én nevemnek” (Mal 1,11). 
Az Egyház pedig úgy imádkozik és dolgozik, hogy 
Isten népébe, az Úr testébe és a Szentlélek templomába 
bejusson az egész világ teljessége, és Krisztusban, 
mindenek fejében a mindenség Teremtője és Atyja 
megkapjon minden tiszteletet és dicsőséget. 
 
     HÉTEN LESZ  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Március 15-én, pénteken reggel 8 órakor    
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Dr. Koltai Lászlónét (III. 11.)       
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:   
Vasárnap.: Józs 5,9a.10-12; 2Kor 5,17-21. Lk 15,1-
3.11-32 
Hétfő: Iz 65,17-21; Jn 4,43-54  
Kedd: Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-16  
Szerda: Iz 49,8-15; Jn 5,17-30  
Csütörtök: Kiv 32,7-14; Jn 5,31-47  
Péntek: Bölcs 2,1a.12-22; Jn 7,1-2.10.25-30  
Szombat: Jer 11,18-20; Jn 7,40-53  
Vasárnap.: Iz 43,16-21; Fil 3,8-14. Jn 8,1-11 


