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2014. január 5.

JÉZUS SZÍVE ÉV

Az újesztendő kezdetén minden
kedves Városmajori Hívőnek és a
vendégeknek is áldott, békés, boldog
újévet kívánok a magam és paptársaim
nevében is.
Bízzuk
Újra
Életünket
Krisztusra !
Zoltán atya
VÍZKERESZT ÜNNEPE: lesz január
6-án, hétfőn. Ettől az évtől kezdve ismét
parancsolt ünnep, a szentmisén való
részvétel
kötelező.
Miserend:
a
munkanapra és a munkába menőkre
való tekintettel: reggel 7-kor és 8 órakor,
és este 6 és ½ 8 órakor lesznek szentmisék.
Az esti 6 órai szentmise elején az
ünnepélyes
vízszentelés
szertartását
végezzük. A kórus alatt fogjuk elhelyezni a
szenteltvizet, amiből bárki vihet haza az
otthonába az elkövetkező egész hét
folyamán.
JÉZUS SZÍVE ÉV: Plébániánk 2013.
október 4-től lelki megújulási évet hirdetett
meg. Ez kilenc egymást követő elsőpénteki
szentmisén való részvételből, szentáldozásból álló lelki zarándokút, melynek célja az
Úr Jézussal való személyes találkozás.

Karácsony 2.Vasárnapja

Jézus Szíve plébániaként a Jézus Szíve
tisztelet felelevenítése segít mindnyájunkat, hogy Jézushoz és –Őrá figyelve –
egymáshoz is közelebb kerüljünk.
Ezzel kapcsolatban egy fontos dolgot
szeretnénk
helyesbíteni,
ami
a
Városmajori Híradó karácsonyi számában tévesen jelent meg.
A Nagykilenced érvényes végzéséhez
nem tartozik hozzá az elsőpénteki
szentgyónás. Jézus ígérete így szól:
„Szívem határtalan irgalmasságában
megígérem
neked,
hogy
Szívem
mindenható szeretete megadja a végső
töredelem kegyelmét mindazoknak, akik
kilenc egymás utáni hónap első péntekén
megáldoznak.
Nem
halnak
meg
kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges
szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem
biztos menedékük lesz az utolsó
pillanatban.”
JÉZUS SZÍVE ÉV – REGGELI
SZENT-SÉGIMÁDÁS: A HIT évében
kezdeményezett családlátogatás-missziót
imáikkal támogatták a kedves Hívek. Most
a Jézus Szíve Évben „belső missziónkért”,
plébániánk lelki megújulásáért kérjük
imákat. Egy-egy reggeli szentségimádás is
felajánlható erre a szándékra. Aki ezt
szívesen megteszi, kérjük, iratkozzék fel az
ingyenes asztalra kihelyezett lapra.

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): szerdán 17.30-18.30 vasárnap 10.00-11.00

ZARÁNDOKLAT: Plébániánk
zarándoklatot szervez 2014. augusztus 15től 22-ig a franciaországi Paray-leMonialba, Jézus Szíve városába.
Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket a
Jézus Szíve év végén megrendezendő
zarándok-latra, hogy Megújulási Évünk
megkoronázásaként együtt részesüljünk e
hely kegyelmében, ahol Jézus Alacoque
Szent Margitnak, és rajta keresztül
mindnyájuknak különleges módon feltárta
Szívének szeretetét. A részletekről
folyamatosan adunk tájékoztatást. Gábor
atya és a szervezők
NYUGDÍJAS KLUB: A legközelebbi
összejövetel január 8-án, szerdán, lesz 10től 12 óráig a torony földszintjén. „Egy
lenni jó!” Szeretettel várjuk a nyugdíjas
testvéreket. Azokat is akik most hallanak
először erről a sok örömet adó találkozóról.
2014-ES KÜLÖNBÖZŐ KÉPES
FALINAPTÁRAK, valamint KÖNYVEK kaphatók a sekrestyében vagy a
plébánia irodájában:
A MIATYÁNK ÉS KINCSEI: A
kiadvány plébániánk hosszú idő óta
hűséges hitoktatójának a munkája.
Személyes elmélkedéseinek, gondolatainak
lejegyzése mellett sok ismert és kevésbé
ismert szentnek és lelki írónak a Miatyánkkal kapcsolatos írásai és gondolatai is
olvashatók a könyvben. Megvételét
bizalommal ajánljuk saját olvasásra és
továbbajándékozás céljára is. Ára 1.000.Ft.
KIS SZENT TERÉZ írásaiból
gyűjtött, az év minden napjára szóló
idézeteket tartalmazó könyv kapható a
plébánia irodájában. Kedves karácsonyi
ajándék is lehet. Ára 1000.-Ft.
MISSZIÓS FALINAPTÁR A naptár
megvásárlásával a verbita szerzetes rend
missziós munkáját is támogatjuk. Az Isteni
Ige Társasága, missziós rend a rendszer-

változás óta ismét él és működik Magyarországon is. Rövid nevük: „Verbiták”, a
latin elnevezésből ered: „Verbum Domini”:
az „Úr igéje”.A naptár ára 400.- Ft.AZ ÉLETVÉDŐ ZARÁNDOKLAT
naptára. A 2013-ban rendezett „Tengertőltengerig” elnevezésű életvédő zarándoklat
magyarországi és erdélyi szakaszának
eseményeit
megörökítő
fényképeket
tartalmazza a naptár. A csensztohovai
fekete Madonna kegyképét körbe hordozó
hatvanötezer
kilométeres
zarándoklat
Vlagyivosztoktól Fatimáig tartott. A
magyarországi és erdélyi szakasz résztvevői számára az emlékeket idéző képek
bizonyára sok örömet adnak, és bíztatást
jelentenek a további imádkozásra, „Hogy a
terhesek várandósok lehessenek és a
magzatgyermekek megszülessenek…” . A
falinaptár. Ára 1500.Ft.BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI BÁLJA: Előzetesen hirdetjük,
hogy 2014. március 1-én, szombaton lesz a
MOM Kulturális Központban. (Bp. XII.
Csörsz u. 18.) Jegyek már kaphatók a
plébánia-irodájában 4.000.- Ft-os áron.
HÉTEN LESZ
Hétfőn: Urunk megjelenése (Vízkereszt)
főünnep, parancsolt ünnep, a szentmisén
való részvétel kötelező.
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Január 8-án,szerdán reggel 8 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6.1618; Jn 1-18
Hétfő: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Kedd: 1Jn 4,7-10; Mk 6,34-44
Szerda: 1Jn 4,11-18; Mk 6,45-52
Csütörtök: 1Jn 4,19-5,4; Lk 4,14-22a
Péntek: 1Jn 5,5-13; Lk 5,12-16
Szombat: 1Jn 5,14-21; Jn 3,22-30
Vasárnap: Iz 42,1-4.6-7; ApCsel 10,3438; Mt 3,13-17

