
 
2013. április 14.                               A Hit Éve                              Húsvét 3. 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 15. szám 

 SZENTSÉGIMÁDÁS lesz ma, vasárnap délután 

5 órától a nagytemplomban.   

 GYŰJTÉS 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 442.000.- Ft 

összegű adományát!  

 2013. július 15-től 20-ig tart a családos tábor. 

Tájékoztató az ingyenes asztalon található.  

 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, ma, 

vasárnap a torony földszintjén 16-tól 18 óráig. 

 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 

következő társadalmi hittanórája április15-én, hétfőn 

lesz este 7 órakor a kistemplom irodájában.  

 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Jövő 

vasárnap, április 21-én „harmadik-vasárnapi” gyűjtés 

lesz az új plébánia és közösségi házzal kapcsolatos 

tartozásunk törlesztése céljából a szentmisék után a 

kijáratoknál. Hálásan köszönjük a további nagylelkű 

támogatást. Isten fizesse meg!  

 CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: Május 17-től 20-ig 

autóbuszos zarándoklatot vezet a Városmajori Kolping 

Egyesület Csíksomlyóra. Még egy fő részére van 

lehetőség az utazásra. Jelentkezni lehet a plébánia-

irodájában. A részvételi díj 45.000.- Ft.  

 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. 

 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. 

 MÁRIACELLI ZARÁNDOKLAT: Az idei 

plébániai fogadalmi zarándoklatunk Máriacellbe 

augusztus 3-án és 4-én lesz. Az út költsége 13.000.- 

Ft és 55.- Euro. Jelentkezni lehet az irodában. 

Jelentkezéskor be kell fizetni a 13.000.- Ft-ot és 20.- 

Eurot. 

 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 

Hálásan köszönjük a katolikus egyház és az alapítvá-

nyaink részére tett felajánlásokat. 

http://www.egykozulunk.hu/


 NAGY ESEMÉNYRE 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 KÉPVISELŐ-

TESTÜLETI 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     

        Imádlak téged, Istenem  

Imádlak téged, Istenem, aki célt és utat adtál minden 

teremtett dolognak. Előre gondoskodtál mindenről. 

Gondoskodásod szeretetből történt. Ha szenvedést 

bocsátasz ránk, azt is szeretetből teszed. A külső 

minden baja javára válik teremtményeidnek, s valami 

jót hoz magával benső világunkba. Azért látogatod 

meg szenvedésekkel az embereket, hogy magukba 

térjenek, erényeik növekedjenek, és egyre több leki 

javat szerezzenek. Semmi sem történik ok és értelem 

nélkül, minden a javunkra válik. Ha büntetsz, 

haragodban is irgalmas vagy. Megmérhetetlen erős 

hittel hiszek, Uram, jóságodban és bölcsességedben ott 

is, ahol ítéleteid kifürkészhetetlenek és végzéseid 

érthetetlenek. Ámen.           

       John Henry Newman  

    Az élet himnusza  

Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!  

Az élet szép – csodáld meg!  

Az élet boldogság – ízleld!  

Az élet álom – tedd valósággá!  

Az élet kihívás – fogadd el!  

Az élet kötelesség – teljesítsd!  

Az élet játék – játszd!  

Az élet vagyon – használd fel!  

Az élet szomorúság – győzd le!  

Az élet dal – énekeld!  

Az élet szeretet – add át magad!  

Az élet titok – fejtsd meg!  

Az élet ígéret – teljesítsd!  

Az élet küzdelem – harcold meg!  

Az élet kaland – vállald!  

Az élet jutalom – érdemeld ki!  

Az élet élet – éljed!  

       Kalkuttai Boldog Teréz 

    HÉTEN LESZ  

Kedden: Soubirous Szt. Mária Bernadett szűz e.  

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   

Lukovics Tünde (IV. 20.)     

Csanak Bertalan (IV. 20.)  

Fekete Marcell Salamon (IV. 21)  

HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN   

Dobó László – Dr. Herbert Zsuzsanna (IV. 20)  

Pálmaffy Tamás – Kurta Magdolna (IV. 20) 

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   

Domokos Mártont (újratemetés) (IV. 17.)    

Hajba Nándort (IV. 18.)    

Kadlecsik Jánosnét (IV. 19.)    

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

Április 16-án, kedden este 6 órakor   

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  

Vasárnap: ApCsel 5,27b-32.40b-41; Jel 5,11-14; Jn 

21,1-19 

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: ApCsel 8,26-40; Jn 6,44-52  

Péntek: ApCsel 9,1-20; Jn 6,52-59  

Szombat: ApCsel 9,31-42; Jn 6,60-68  

Vasárnap: ApCsel 13,14.43-52; Jel 7,9.14b-17; Jn 10,27-

30 


