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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    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 

X. évfolyam 6. szám 

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE: 

Február 13-án hamvazószerdán megkezdődik a 

nagyböjt. A hamvazás bűnbánati szertartásában 

csak hamvazószerdán részesítjük a kedves Híveket.

 Hamvazószerdán a szentmisék rendje: 

 Reggel: 7, 8,   este:   6 és ½ 8 . 

Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a 

zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk. Szeretettel 
várjuk a kedves Híveket. 

Nagyböjt péntekjein a keresztút az esti szentmise 

előtt ¼ 6-kor kezdődik. 

Hamvazószerdán, február 13-án, szigorú böjt 

van, azaz: hústilalom 14 éves kortól mindenki 

részére, valamint csak háromszori étkezés egyszeri 

jóllakással a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 

60 éves korig . Nagyböjtben minden pénteki napon 
hústilalom van 14 éves kortól kezdve egészen életünk 

végéig. Csak a betegek vannak az előírt böjtök alól 

felmentve és azok, akik a munkahelyükön étkeznek, 

vagy azok az idős testvérek, akik hozatják ebédjüket. 

 A SZENTATYÁVAL A HIT ÉVÉBEN 

 Új sorozat a HIT ÉVÉBEN felnőtt hívek 
részére. A pápa katekéziseinek ismertetése az 

érdeklődők részére. Minden hónap harmadik 

szombatján a nagytemplomban, délután 5 órától az 
esti szentmise kezdetéig. Az előadásokat vezeti 

Csépány Gábor atya.   

 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: 
Jövő vasárnap, február 17-én „harmadik-vasárna-

pi” gyűjtés lesz az új plébánia és közösségi ház ja-

vára a szentmisék után a kijáratoknál. Hálásan kö-
szönjük a nagylelkű támogatást. Isten fizesse meg! 

 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 

következő társadalmi hittanórája február 18-án, 
hétfőn este 7 órakor lesz a kistemplom irodájában. 

 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejö-

vetelük a torony földszintjén február 20-án lesz 10-

től 12 ig. Várjuk a testvéreket. Együtt lenni jó! 

 SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓ SIKE-

RÉÉRT: A családlátogatással induló misszió 

háttér imájaként „folyamatos szentségimádást” 
szeretnénk szervezni. Nagy szükség van az imákból 

fakadó kegyelmekre, hogy ez a misszió Isten 

hívását közvetíthesse az emberek felé és szívük 
megnyíljon Isten szeretetének befogadására. 

Célunk, hogy minden nap legyen legalább egy 

valaki, aki ½ óra szentségimádást ajánl fel erre a 
szándékra. Templomunkban minden nap van 

szentségimádás. Az ingyenes asztalra elhelyezett 

feliratkozó lapon lehet jelentkezni a 
szentségimádásra. Nem kötelező a feliratkozás, de 

megnyugtató, ha látjuk, hogy egy valaki biztosan 

jelen van. Kérjük a kedves Híveket, hogy minél 
többen vállalják a szentségimádást a 2012. 

Adventjétől induló misszió megvalósulására.  

 KÖNYVTÁRUNK MEGÚJULT: Hívjuk a 
kedves Híveket, hogy nézzenek be megújult 

könyvtárunkba! Új polcokat szereltek fel és új 

könyvekkel bővült a kínálatunk. Mostantól vallási 

témájú DVD-k is kölcsönözhetők. Nyitva tartás: 

csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig, vasárnap 10-től 11 

óráig.       
 ZÖLDSÉG-ÉS GYÜMÖLCSVÁSÁR: A 

Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület termelői 

árusítanak minden szerdán 10 órától a templom 
mellett.  
 A GUADALUPEI KEGYKÉP A TEMPLOMBAN  

 A Szent József oltár előtt ideiglenesen 

elhelyezett kegykép, a mexikói guadalupei híres 
Mária-kegykép másolata. Ajándékként, megőrzésre 

kaptuk a képet egy családtól, mivel méretei miatt a 

lakásukban nem tudják elhelyezni. Köszönjük a 
kitüntető ajándékot. Egyelőre mi is a plébánia 

egyik termében tudjuk csak elhelyezni. A kegykép 

rendkívüliségének megismertetésére közöljük az 



alábbi írást a Magyar Kurir cikke alapján. 

A   GUADALUPEI  SZŰZANYA  KÉPÉNEK

     VIZSGÁLATA 

           A tudósok nem találnak magyarázatot  

  Élőnek nyilvánította a NASA a guadalupei 

Szűzanya kegyképet! A NASA közzétette a 
Guadalupei Szűzanya kegyképpel kapcsolatos 

vizsgálatainak eredményeit. A kegyképen 

szemorvosi műszerekkel történő vizsgálattal 
megállapították, hogy Mária szemének retinája 

fény hatására – az emberi szemhez hasonlóan – 

kitágul és összehúzódik. A tudósok továbbá 
megállapították, hogy a szövet hőmérséklete, 

melyen a kegykép látható, állandóan 36,6 fok, mint 
egy egészséges ember testhőmérséklete. A NASA 

mérnökei továbbá megállapították, hogy a festék, 

amellyel a kegykép készült, a Földön nem létezik 

és soha nem is létezett – írja a Tsn.ua internetes 

hírportál. A 20. század elején a kegykép mellett 

valaki bombát robbantott, melynek eredménye-
képpen nagy sugarú körben minden elpusztult, a 

kegykép azonban sértetlen maradt. A tudósok 

érdekesnek találják, hogy Mária jobb karja 
világosabb, bal karja pedig sötétebb, ami szerintük 

a rasszok közötti egység fontosságát hivatott 

hangsúlyozni. A Szent Szűz a feljegyzések szerint 
egy indiánnak, Juan Diegónak jelent meg 1531 

telén a Tepeyac dombon, Mexikóvároshoz közel, 

északra. 
A feljegyzések szerint egy aranyködbe burkolózó 

női alak jelent meg, s arra szólította föl a férfit, 

hogy „Menj a püspökhöz. Azt akarom, hogy temp-
lomot emeljenek e helyen!” A püspök nem hitt 

Juan Diegónak, s másnap a találkozás megismét-

lődött. Diego másodszor is elment a püspökhöz, aki 
ezúttal azt mondta, elhiszi, hogy a Szűzanya megje-

lent ott, ha hoz egy jelet. Diego ismét találkozott a 

Szűzanyával, aki felküldte a hegytetőre, ahol cso-
dálatos módon az évszak ellenére nyíló rózsát ta-

lált. Juan Diego egyszerű köntösében gyűjtötte ösz-

sze a rózsákat és elvitte azokat Zumarraga püspök-
höz. A főpásztor térdre hullott az elé táruló látvány 

előtt: a bennszülött szegényes öltözete, tilmája (bő 

köpeny) a Szűzanya képmásává változott. Ezen a 
helyen épült meg a Miasszonyunk-székesegyház, 

ahol máig őrzik Diego tilmáját (köpenyét). Adolfo 

Orozco kutató fizikus beszámolója szerint nincs 
természet-tudományos magyarázat a tilma megma-

radására. A hasonló szövetek tíz év alatt tönkre-

mennek a helyi sós-nedves levegőn. Például az 
1789-ben készített másolat, amit az akkori legfej-

lettebb technológiával készítettek és védő üveg mö-

gé helyeztek, teljesen kifakult 8 év alatt. Ezzel 
szemben az eredeti, védelem nélkül kihelyezett 

tilmát több mint négyszáz év alatt sem károsította 

az UV-sugárzás, a sós-nedves levegő és a közelé-
ben meggyújtott több tízezer gyertya. Az eredeti 

kép zarándokok tömegeit vonzza: az ikont őrző 

bazilikát a világ leglátogatottabb zarándokhelyének 

tartják, 2004-es mexikóvárosi adatok szerint csak 

december 9. és december 12. között tízmillió za-

rándokot fogadott, egész évben pedig a húsz-

milliót is eléri az idelátogatók száma. (Paul Josef Jak. 

Utolsó harc a fény és a sötétség között, 145-153.o.) 

   A HIT ÉVE   Hit és ész  
Részletek Boldog II. János Pál pápa Fides et ratio (Hit 

és ész) című enciklikájából, melyben a nagy pápa a hit 

és az értelem kapcsolatának természetéről ír.  

A hit és az ész (fides et ratio) két szárny, melyekkel az 

emberi szellem fölemelkedik az igazság szemlélésére. 

Maga Isten oltotta az emberek elméjébe a törekvést, hogy 

meg akarják ismerni az igazságot és önmagukat, és Istent 

megismerve és szeretve eljuthassanak önmaguk teljes 

igazságához.  

 1. Mind Keleten, mind Nyugaton fölismerhető egy út, 

mely évszázadok során egyre előbbre vitte az emberiséget 

az igazsággal való találkozáshoz és foglalkozáshoz. Ez az 

út az egyes emberek öntudatában bontakozott ki, és nem is 

történhetett másként: minél inkább megismeri az ember a 

körülötte lévő valóságot és a világot, annál inkább 

fölismeri a maga egyedülálló voltát, s közben egyre 

sürgetőbbé válik számára a dolgok és saját léte értelmének 

kérdése.  

 2. E kereséstől az Egyház nem maradt és nem is 

maradhat távol. Azóta ugyanis, hogy a húsvéti 

misztériumban ajándékba kapta az ember életére 

vonatkozó végső igazságot, zarándok lett a világ útjain, 

hogy hirdesse: „az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6) Jézus 

Krisztus. A különféle szolgálatok között, melyeket az 

Egyháznak az emberek számára föl kell ajánlania, van egy, 

melyet egészen a sajátjának tart: ez a „Veritatis diaconia”, 

„az igazság szolgálat”. E szolgálat egyrészt a hívő 

közösséget részesévé teszi a közös fáradozásnak, mellyel 

az emberiség el akar jutni az igazsághoz, másrészt arra 

kötelezi a közösséget, hogy a biztosan megismert dolgok 

hirdetője legyen, természetesen annak tudatában, hogy 

minden fölfogott igazság csak egy állomás a teljes 

igazsághoz vezető úton, mely Isten végső 

kinyilatkoztatásában fog megmutatkozni:”Most tükörben 

és homályosan látunk, akkor majd színről színre; most 

részlegesen ismerek meg, akkor majd úgy fogok 

megismerni, ahogyan engem ismernek”(1Kor 13,12). 

     HÉTEN LESZ  

Hétfőn: Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária e.   

Szerdán: HAMVAZÓSZERDA    

Csütörtökön: Szt. Cirill szerzetes és Szt. Metód püspök, 

    Európa Társvédőszentjei Ü. .  

A HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK   

Kertész Pálnét (II.11.)  

Korompai Valériát (II.13.)  

Zsilinszky Sándort (II.15.)  

Lénárt Sándort (II.15.)  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT                             

Február 14-én, csütörtökön reggel 7 órakor                                                  

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:                

Vasárnap: Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11. Lk 5,1-11.    

Hétfő: Ter 1,1-19; Mk 6,53-56  

Kedd: Ter 1,20-2,4a; Mk 7,1-13  

Szerda: Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18  

Csütörtök: ApCsel 13,46-49; Lk 10,1-9  

Péntek: Iz 58,1-9a; Mt 9,14-15  

Szombat: Iz 58,9b-14; Lk 5,27-32  

Vasárnap: MTörv 26,4-10; Róm 10,8-13. Lk 4,1-13. 


