
 
2013. április 7.                A Hit Éve       Húsvét 2-ik, az Isteni Irgalmasság 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    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 10.00-11.00 

X. évfolyam 14. szám 

 KÖZÖS SZENTÓRA lesz ma, az Isteni 
Irgalmasság vasárnapján, délután 3 órától a 
nagytemplomban a Jézus Szíve Család tagjainak 
részvételével. Délután 5 órakor is megtartjuk a 
szokásos közös szentségimádást is.   
 GYŰJTÉS A CSALÁDOS TÁBOR JAVÁRA: Ma, 
április 7-én, a szentmisék után a kijáratoknál gyűjtést 
tartunk a nyári családos tábor javára, hogy az ado-
mányokból támogatni tudjuk azokat a családokat, 
akik anyagi okok miatt maradnának ki a családos 
tábor örömteli eseményéből. Az adományokat előre 
is hálásan köszönjük! 2013. július 15-től 20-ig tart a 
családos tábor. Tájékoztató az ingyenes asztalon van. 
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz 
április 8-án, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánián.  
 KÖLTÉSZET NAPI KONCERT: „Útjaink” 
címmel verses, zenés előadás lesz a Kistemplomban április 
11-én 19.00 órai kezdettel. Előadók: Rétlaki Márton, gitár, 
ének, Bégány Csenge fuvola, ének, Petrovics Mihály gitár. 
 VÉRADÁS: Az Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség Karitatív Munkacsoportja szervezésében 
Első ifjúsági keresztény véradó napot tartanak 
április 12-én, pénteken 13 órától 18 óráig a 
Kistemplomban. Kérik a szervezők: „Legyél Te is első 
véradó!” Minden véradó kap étkezési ellátást és 
Őrangyal oklevelet!     
 CIKKNAP: Lehet valami újat mondani a 
hitről? Ismertetjük Nemeshegyi Péter jezsuita atya és 
Pál Feri atya írását, majd beszélgetünk róluk. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk április 14-én, jövő 
vasárnap a torony földszintjén 16-tól 18 óráig. 
 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 
következő társadalmi hittanórája április15-én lesz..  
 EGY KÖZÜLÜNK: Aláírást gyűjtünk az „Egy 
közülünk” elnevezésű Európai Polgári Kezdeményezés 
támogatására a magzati élet védelmében. Célja, hogy 
az Európai Unió ne támogasson olyan kutatásokat, 
amelyekben megfogant életeket pusztítanak el. Az ívek 
az irodában írhatók alá. Interneten keresztül a 
www.egykozulunk.hu oldalon is van lehetőség erre. 

 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetel a 
torony földszintjén április 17-én 10-től 12 ig. „Együtt 
lenni jó!” Szeretettel várják azokat a nyugdíjas 
testvéreket is, akik még egy alkalommal sem vettek 
részt ezeken a szerda délelőtti kedves, barátságos 
találkozónkon. 
 CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: Május 17-től 20-ig 
autóbuszos zarándoklat Csíksomlyóra. Még két 
személy részére van lehetőség az utazásra. Jelentkezés 
a plébánia-irodájában. A részvételi díj 45.000.- Ft. 
 HAJÓKIRÁNDULÁS: Előzetesen hirdetjük, hogy 
június 8-án hajókirándulást szervezünk Nagymarosra. 
A jegyárak a következők: felnőtt jegy 2.000.- Ft/fő, 
gyermek jegy – 4-től 18 éves korig - 500.- Ft/fő, 4 
éves kor alatti gyermeknek díjmentes, családi jegy – 
legkevesebb 5 családtag számára – 4.000.- Ft. 
Jegyek az irodában kaphatók. 
 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
             

http://www.egykozulunk.hu/


 NAGY ESEMÉNYEKRE KÉSZÜLÜNK. Ebben az 
évben, június 4-én, keddi napon ünnepeljük 
templomunk felszentelésének 80-adik évfordulóját. 
(1933. június 4, akkor Pünkösd ünnepe volt) 
Ugyanezen a héten, június 7-én, pénteki napon van 
Jézus Szentséges Szívének az ünnepe, templomunk 
búcsúnapja. Az ünnepi hétre ünnepi program 
szervezése folyamatban van.      
 Az évforduló alkalmából eredően kérjük a kedves 
Híveket, hogy akinek a templom 80 éves történetével 
kapcsolatos fénykép vagy bármiféle emlék van a 
birtokában, jelezze a plébánia irodájában Zoltán 
atyának, hogy egy szervezendő kiállítás anyagát 
gazdagítsa.         
 Ugyancsak az évforduló alkalmából fotópályázatot 
is hirdetünk „TEMPLOMUNK REJTETT KINCSEI” 
címmel. Az épülettel kapcsolatos művészi meglátású, 
leleményes templomi fényképekkel vagy a templom-
ban észrevett megragadó pillanatképpel, jelenettel 
vagy portréval lehet pályázni. A beadott fénykép A/4-
es méretű legyen. Lehet színes vagy fekete-fehér. A 
pályázatra szánt felvételt a képnek adott névvel és 
telefonszámmal ellátott borítékban kell majd leadni a 
plébánia irodájában. A beadási határidő: május 15. A 
pályázatra beadott képeket az ünnepi héten a 
templomban kiállítjuk. Egy pályázó több képpel is 
pályázhat. 
 A MÁSIK NAGY ESEMÉNY A KÉPVISELŐTESTÜLETI 
VÁLASZTÁS. A jelenleg 16 személyből álló 
képviselőtestület tagjait 2008.június 1-én választották 
meg plébániánk szavazó-választó lelkes tagjai. A 
megbízás a szabályzat szerint 5 évre szól.    
 A képviselőtestület tagja lehet minden nő vagy 
férfi, aki, ha nem is a plébánia területén lakik, de 
rendszeresen ide jár templomba és szeretete és szabad 
választása alapján a városmajori plébánia-közösség 
tagjának érzi magát. Kész arra, hogy 5 évre vállalja a 
plébános segítését tanácsaival és szakképzettségének 
megfelelő munkájával. Közvetíti a mindenkori 
plébános felé a hívek kéréseit, észrevételeit, esetleg 
panaszait. Ezen kívül hitét valló, hitét gyakorló 
katolikus keresztény, aki a plébánián köztiszteletnek 
örvend, gyermekeit hitben neveli, házassága 
egyházilag rendezett és rendszeresen járul a 
szentségekhez.        
 A tagság vállalására lehet jelentkezni, lehet 
önmagát is ajánlani, vagy bárki mást, aki a fenti 
feltételek szerint megfelel a követelményeknek. Még a 
jelölés előtt meg kell kérdezni a javasolt személytől, 
hogy megválasztása esetén vállalja-e a megbízatást. és 
kész a munkáját, idejét, szolgálatát felajánlani a 
plébánia javára, a plébános segítésére.   
 A választás június 9-én, a templombúcsú utáni 
vasárnapon lesz. A választás menetét leíró 
tájékoztatás, határidők és teendők olvashatók lesznek a 
jövő heti Hírlevélben.       
 Bízom benne, és ezért kérem is a kedves 
városmajori hívek imáit, hogy plébániai életünknek ez 
a nagy eseménye eredményesen valósuljon majd meg. 
Remélem, hogy az öt éve lelkesen és lelkiismeretesen 
dolgozó jelenlegi tagsághoz hasonló új, vagy részben 
új testület születik majd meg.    Zoltán atya, plébános

     A HIT ÉVE     
      Az imádság áldása  
Minden szerzett bölcsességem, okosságom, lelki 
vidámságom lehull rólam, és nem tudok mást tenni, 
mint imádságban ahhoz menekülni, akiben akkora 
irgalom volt, hogy Isten létére meztelen földi 
gyermekként jött el hozzánk. Amikor megszabadultam 
a külvilágtól és minden idegenségtől, boldogan 
térdeltem színe előtt, és az alázat és a bánat édes 
könnyét onthattam, akkor éreztem, hogy új, 
kimondhatatlan áldás egész árja áradt rám, s a hosszú 
sötétség után újra világosság gyúlt bennem: Ő az Úr, 
aki mindig közel van hozzánk, örömben és balsorsban. 
Nem értelmetlenül kerültünk a világba, itt kell 
megérnünk egy másik világ számára. Nagy bűneimnek 
teljes tudatában vagyok, mégis bizalom tölt el, mivel 
tudom, hogy Isten az örök szeretet és kegyelem, s hogy 
Megváltóm él, s híveit az Örökkévaló és az Igazságos 
kegyelmében részesíti.       
             Carl Ritter                          
         Könyörgés az Egyházért  
Könyörögjünk Isten szent Egyházáért. Az Úristen 
vezesse békében, növelje egységben és tartsa meg 
épségben az egész földkerekséget. Nyerje meg 
tanításának a nemzeteket és a hatalmasságokat, nekünk 
pedig adja meg, hogy békés nyugalomban éljünk és 
dicsőítsük a mindenható Atyaúristent.   
Mindenható örök Isten: isteni dicsőségedet Krisztus 
Urunkban minden népnek bemutattad. Őrizd a 
megváltás művét, hogy Egyházad az egész világon 
elterjedjen és állhatatos hittel kitartson neved 
megvallásában. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad 
által, aki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten 
mindörökké. Ámen.       
           John Henry Newman  
     HÉTEN LESZ  
Hétfőn: Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó 
Boldogasszony) Főünnep  
Csütörtökön: Szt. Szaniszló püspök és vértanú emléknap 
 
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Szipola Bora Aisa (IV. 14.)     
Bánlaki Eszter (IV. 14.)  
 
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN   
Tarcsi Tamás – Horváth Anita (IV. 13.) 
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Gauland Mihálynét (IV. 10.)       
 
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Április 10-én, szerdán este 6 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: ApCsel 5,12-16; Jel 1,9-11a.12-13.17-19; Jn 
20,19-31 
Hétfő: Iz 7,10-14; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38  
Kedd: ApCsel 4,32-37; Jn 3,7b-15  
Szerda: ApCsel 5,17-26; Jn 3,16-21  
Csütörtök: ApCsel 5,27-33; Jn 3,31-36  
Péntek: ApCsel 5,34-42; Jn 6,1-15  
Szombat: ApCsel 6,1-7; Jn 6,16-21  
Vasárnap: ApCsel 5,27b-32.40b-41; Jel 5,11-14; Jn 
21,1-19 


