
 
2013. június 16.                                      A Hit Éve                            Évközi 11. Vasárnap 

 

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 24. szám 

 

IDŐBELI VÁLTOZÁSOK A NYÁRI 

IDŐSZAKBAN 

 

IRODAI ÜGYELET 

 

 június 17-től augusztus 31-ig  
 Kedd:        10.00-12.00  16.00-17.00 

 Szerda:      16.00-17.00 

       Csütörtök: 10.00-12.00  16.00-17.00 

 

URNA ÜGYINTÉZÉS:  

Előzetes telefonos megbeszélés szerint. 

 

A SZENTMISÉK RENDJE  

júliusban és augusztusban 
Hétköznap: 7.00  18.00  

Vasárnap: 7.30; 9.00; 11.00; 18.00; 19.30 

 

GYÓNTATÁS:  

A gyóntatószékeken található kiírás szerint. 

 

 A JÉZUS SZÍVE LITÁNIÁT Jézus Szent 

Szívének hónapjában, júniusban, minden nap 

elénekeljük. Hétköznaponként az esti 6 órai 
szentmise után, vasárnap a délutáni szentségimádás 

alatt.    

 TE DEUM: A tanulóifjúság tanévvégi hálaadó 
szentmiséje lesz ma, vasárnap, 9 órakor a 

nagytemplomban. Ezen a szentmisén együtt 

vesznek részt a kistemplomi gyermekmisére járó 

családok és a nagytemplomi diákmisét látogató 

kedves Hívek.       

 DIAKÓNUS SZENTELÉS: Plébániánk 

ötödéves kispapját, Lakatos Bencét, diakónussá 

szentelte dr. Erdő Péter bíboros úr tegnap, június 

15-én az esztergomi bazilikában. Köszöntésére 

gyűlünk össze ma, 16-án, vasárnap a 9 órai közös 

hálaadó szentmise után a kistemplomban. Erre az 
alkalomra kérjük, hogy süteményt vagy üdítőt 

hozzanak a kedves testvérek.  

 IMÁDKOZZUNK, IMÁDKOZZUNK!  

Imádkozzunk  az árvíz által sújtott területeken 

élő szenvedő és rettegő testvéreinkért és sok jó 

szándékú, segítőkész emberért, akik készségesen 

vállalnak áldozatot a szerencsétlenül járt 

embertársaik javára. 

 KÖNYVÁRUSÍTÁS A templom 80 éves 
évfordulója alkalmából kiadott városmajori 

emlékkönyv az irodában megvásárolható 1500 Ft-

os áron. Bizalommal ajánljuk minden család 
számára. Az ünnepi, jubileumi események szépen 

és remélem, hogy mindenkinek lelki élményt, 

gazdagodást jelentően lezajlottak. Hálásan 
köszönöm a szervezők és közreműködők áldozatos 

munkáját és a kedves Híveknek pedig a lelkes 

részvételt az ünnepi alkalmakon. 
 BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál apostoli 

protonotárius atya utolsó bibliaórája ebben a 

tanévben szerdán, június 19-én lesz.   

 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi össze-

jövetel s egyben az utolsó ebben a tanévben, június 

19-én 10-től 12 ig. a torony földszintjén. „Együtt 

lenni jó!” Szeretettel várják azokat a nyugdíjas 

testvéreket is, akik még egy alkalommal sem vettek 

részt ezeken a szerda délelőtti kedves, barátságos 
találkozónkon.  

 NAPKÖZIS TÁBOR: Az iskola befejezése 
után idén is megrendezzük a napközis tábor, 

amelyre az általános iskola alsós és felsős 

gyermekeit várjuk. Időpont: 2013. június 17-től 

21-ig (hétfőtől-péntekig), reggel 9 órától délután 4 

óráig. Helyszín: a plébániaépület (Ignotus u.9.). 

A részvételi díj 3.000.- Ft (600.- Ft/nap), mely 

ebédet és uzsonnát tartalmaz. Jelentkezni Laczkó 

Borinál, a hitoktatóknál vagy az irodában lehet a 



kitöltött jelentkezési lapok leadásával. Jelentkezési 

lap az ingyenes asztalon található. Bővebb 

információ: www.hittanosok.com 
 CSALÁDOS TÁBORI NYITOTT NAP: A 

családos tábor szervezői nyitott napot tartanak 

július 19-én, pénteken Verőce-Csattogóvölgyben. 
A szervezők várják a plébánia kedves Híveit, 

felnőttektől gyermekekig mindazokat, akik 

szeretnének betekinteni a tábor életébe. Gazdag 
programot kínálnak a nap folyamán:  

9.00-12.00 Székely János püspök atya előadása 

12.00-13.30 Ebéd 
13.30-15.00 Szabadfoglalkozás, csendes pihenő 

15.30-16.45 Hálaadó táborzáró mise  
17.00-18.15 Apák-fiúk foci korosztályonként  

Aki szívesen maradna vacsorára is, arra is van 

lehetőség. Részvétel csak előzetes jelentkezés 

alapján lehetséges, mivel a szervezőknek 

szükségük van az érkezők pontos létszámára. 

Jelentkezési lap az ingyenes asztalon és az irodában 
található. A jelentkezési lap leadásakor a 

részvételi díjat is be kell fizetni. A lapok leadása 

és a befizetés az irodában, iroda időben lehetséges. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy június 17-től az irodai 

ügyelet változik! Részvételi díjak: felnőtteknek 

1.500.- Ft, 10 éves kor alatti gyermekeknek 900.- 

Ft, családi jegy 4.500.- Ft. A részvételi díj 

magában foglalja a meleg ebédet. Meleg vacsora 

felnőtteknek 900.- Ft, gyermekeknek 500.- Ft, 

családi jegy 2.500.- Ft. Jelentkezési határidő 

június 30.   

A Városmajori Kolping Család egy buszt indít a 
nyitott napra. A buszon még 20 fő részére van 

lehetőség az utazásra. A busz költsége 1.000.- Ft. 

Indulás: július 19-én, pénteken reggel 7.15-kor a 
Maros utcából (a torony mellett) Hazaindulás a 

táborból: 18.30-kor.Jelentkezni az irodában lehet az 

utazás díjának befizetésével.  
 HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek 

részére az idén július 29-től augusztus 3-ig 

szervezünk hittantábort Nógrádon. Június 30-ig 
várjuk a gyermekek jelentkezését! Költségek: 1 fő 

részére 15.000.-Ft/fő; 2 testvér esetén 12.000.- 

Ft/fő; több testvér esetén 10.000.- Ft/fő. A 

részvételi díj június 30-ig fizetendő. Támogatást 

indokolt esetben, lehet kérni. Jelentkezési lapok 

kérhetők a hitoktatóktól, a plébánia irodájában, 
illetve a www.hittanosok.com honlapról letölthető.

 MÁRIACELLI ZARÁNDOKLAT: Az idei 

plébániai fogadalmi autóbuszos 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.- Euró-t. A többit (35 Euró) az 

autóbuszon kell befizetni.      

 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz 
június 17-én, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánia 

épületében. Hívjuk a testület tagjait.  

     A HIT ÉVE     

    Szentírási részek hitről, evangelizálásról  

                  Az erős hit (LK 17,5-6)  

 Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a 

hitet.” Az Úr ezt felelte: „Ha csak akkora hitetek 

lesz is, mit a mustármag, s azt mondjátok ennek a 
szederfának: Szakadj ki gyökerestül és verj 

gyökeret a tengerben! – megteszi nektek.”. 

         Jézus Nikodémushoz (Jn 3,16-21)  
 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 

egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el 

ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte 
el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, 

hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki 
hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem 

hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az 

Isten egyszülött Fiában. Ez az ítélet: a világosság a 

világba jött, de az emberek jobban szerették a 

sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik 

gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, 
gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, 

nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az 

igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, 
hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben 

vitt végbe. 

    HÉTEN LESZ  
Pénteken: Gonzága Szent Alajos szerzetes e. 

 
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN  

Szerecz István (VI.22.)  

Kassai Luca (VI.22.)   

Semsei Balázs (VI.22.)  
Sarkadi-Nagy Vince (VI.23.)  

Sarkadi-Nagy Villő (VI.23.)  

Tichauer Benedek (VI.23.)  

Karvázy Máté Pál (VI.23.)  

Felgyői Gábor (VI.23.)  

Felgyői Liána (VI.23.)  

Felgyői Noel (VI.23.)  

 

HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN  

Baltazár Máté – dr. Nedeczky Anna (VI.22.)  

dr. Kocsis Ádám – Pintér Borbála (VI.22.)  

Nagy Dániel – Dékán Andrea (VI.22.)  

 

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

Június 19-én, szerdán este 6 órakor   

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  

Vasárnap: 2Sám 12,7-10.13;Gal 2,16.19-21; Lk 

7,36-8,3 
Hétfő: 2 Kor 6,1-10; Mt 5,38-42  

Kedd: 2Kor 8,1-9; Mt 5,43-48  

Szerda: 2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18  

Csütörtök: 2 Kor 11,1-11, Mt 6,7-15  

Péntek: 2 Kor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23  

Szombat: 2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34  

Vasárnap: Zak 12,10-11; 13,1; Gal 3,26-29; Lk 

9,18-24 

http://www.hittanosok.com/
http://www.hittanosok.com/

