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JÉZUS SZÍVE ÉV

ŐNKÉNTES VÉRADÓKAT KERESÜNK.
Plébániánk kedves és tevékeny tagja szorul rá a
vérátömlesztésre. Ha nem is tudna valaki az ő vérével
azonos vért adni, az önkéntes „irányított véradás”
mégis nagy segítséget jelent. Mert lehet, hogy nem a
vért adónak a vérét kapja, de mivel ezzel gyarapodik
az összes vérkészlet, a betegünk pedig kap olyan vért,
ami neki megfelelő. Feltételek: 18-65 éves kor, 50 kg
feletti testsúly, egészséges közérzet. A véradásra
vállalkozó személy előzőleg jöjjön be az irodába a
még szükséges néhány adat megszerzése végett.
LITÁNIA MÁJUS HÓNAPBAN: A Szűz-anya
hónapjában a loretói litániát énekeljük minden esti
szentmise után. Vasárnap a szentóra keretében.
HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS : Május
18-án, ma, vasárnap harmadik vasárnapi gyűjtés van
az egyházmegyei tartozásunk további törlesztése
céljából a szentmisék végén a kijáratoknál. Hálásan
köszönjük a megértést, és a további nagylelkű
támogatást. Isten fizesse meg!
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT: Május 22-én,
csötörtökön, este 7 órakor a Nagytemplomban
jótékonysági koncert lesz a plébánia nyári paray-lemonial-i útjának támogatására. A koncerten
közreműködik Almásy László Attila és templomunk
kórusa, Fekete Andrea vezényletével. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk és buzdítunk, hogy
ismerőseiket is hívják el erre a szép előadásra.
PAPSZENTELÉS ÉS ELSŐ SZENTMISE:
Lakatos Bence kispapunk pappá szentelésének
örömteli ünnepe lesz június 14-én, fél 11 órakor az
esztergomi bazilikában. Ünnepélyes első szentmiséjét
június
15-én,
vasárnap
fogja
bemutatni
templomunkban délelőtt 9 órakor, a diákmise
keretében.. Ajándékozni szeretnénk a plébánia
híveinek a nevében is egy számára készített
misekelyhet. A továbbiakban pénzadománnyal lehet
még hozzájárulni az ajándék költségeihez. Az
esztergomi papszentelésre külön busszal is lehet jönni
személyenként 1500 Ft díjért. Jelentkezni lehet az
irodában. Az autóbusz szombaton, 14-én reggel ½ 9
órakor indul a torony melletti autóparkolóból.

Húsvét 5. Vasárnapja

NAPKÖZIS TÁBOR: Az iskola befejezése után
kerül megrendezésre a napközis tábor, amelyre az
általános iskola alsós és felsős gyermekeit várjuk. A
nap programját bibliai ihletésű kreatív foglalkozás,
közös ének, játék és sok izgalmas feladat adja.
Időpont: 2013. június 16-tól 20-ig (hétfőtőlpéntekig), reggel 9 órától délután 4 óráig. Helyszín:
a plébániaépület (Ignotus u. 9.). A részvételi díj
5.000.- Ft (1.000.- Ft/fő/nap), mely meleg ebédet
tartalmaz. Jelentkezni Laczkó Borinál, a hitoktatóknál
vagy az irodában lehet június 8-ig a kitöltött
jelentkezési lapok leadásával és a részvételi díj
befizetésével. Jelentkezési lap az ingyenes asztalon
található. Bővebb információ: www.hittanosok.com.,
honlapon kapható, vagy
majorihittanosok@gmail.com e-mai címen, vagy a
vasárnapi 9 órai szentmisék és a hittanórák után a
hitoktatóktól kérhető.
HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek
részére az idén augusztus 4-től 9-ig szervezünk
hittantábort Bajóton. A kitöltött jelentkezési lappal és a
költségek
befizetésével
lehet
jelentkezni
a
szervezőknél vagy az irodában június 30-ig.
Költségek: 1 fő részére 18.000.-Ft/fő; 2, vagy több
testvér esetén 14.000.- Ft/fő. Jelentkezési lapok
kérhetők a hitoktatóktól, a plébánia irodájában, illetve
az ingyenes asztalon találhatók. További információk:
www.hittanosok.com majorihittanosok@gmail.com.
CSALÁDOS TÁBOR: A hagyományokhoz
híven a már jól ismert helyen: VerőceCsattogóvölgyben kerül megrendezésre a 10.
Jubileumi Családos Tábor. A táborba nagy szeretettel
hívjuk és várjuk a plébánia tagjait: családokat, kisebb
és nagyobb gyermekekkel, nagyszülőket unokáikkal,
egyedülálló szülőket, gyermektelen házaspárokat és
azokat is, akiknél már felnőtt korúak a gyerekek. A
tábor időpontja: 2014. július 21-től 26-ig. A táborral
kapcsolatos részletes tudnivalók az ingyenes asztalon
található tájékoztatóban és a www.vake.hu honlapon
olvashatók. A honlapon megtalálható a jelentkezési
űrlap is.
A szervezők
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SZICÍLIAI ZARÁNDOKLAT: A Julianus
Tours Utazási Iroda zarándoklatot hirdet 2014.
szeptember 30-tól október 7-ig Szicíliába. A
zarándoklat lelki vezetője Csépányi Gábor atya lesz.
Irányár 199.000.- Ft + a fakultatív programok. A
zarándoklat részletes programja a hirdetőtáblán
olvasható. Jelentkezni lehet az irodában 50.000.- Ft
előleg befizetésével.
MÁRIACELLI ZARÁNDOKLAT: Az idei
plébániai fogadalmi autóbuszos zarándoklatunk
Máriacellbe szeptember 13-án és 14-én lesz. Az út
költsége 13.000.- Ft és 55.- Euro. Jelentkezni lehet az
irodában. Jelentkezéskor be kell fizetni a 13.000.- Ftot és 20.- Euró-t. A többit (35 Euró) az autóbuszon
kell majd befizetni.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetel
május 21-én 10-től 12 óráig a torony földszintjén
PARKOLÁS A TEMPLOM ELŐTT: A
templom előtti „U” alakú behajtóban csak plébánosi
engedéllyel szabad parkolni a piaci napok kivételével,
(hétfő, szerda, péntek) szombat és vasárnap
kivételével. Parkolásnál tilos a díszburkolatra állni. A
kocsi két kerékkel a kisköves járdaszélére állhat fel. A
kaviccsal felszórt területen való parkolás sem
megengedett. Tisztelettel kérem és megköszönöm
mindezek figyelembevételét. Lambert Zoltán, plébános
JÉZUS SZÍVE ÉV: Plébániánk 2013. október 4től lelki megújulási évet hirdetett meg. Ez kilenc
egymást követő elsőpénteki szentmisén való
részvételből, szentáldozásból álló lelki zarándokút.
Célja az Úr Jézussal való személyes találkozás. Neve:
utolsó pillanatban.” A Jézus Szíve Évben plébániánk
lelki megújulásáért kérjük a kedves Hívek imáit. A
reggeli szentségimádás is felajánlható erre a
szándékra.
ZARÁNDOKLAT: Zarándoklatot szervezünk
2014. augusztus 15-től 22-ig a franciaországi Parayle-Monial-ba, Jézus Szíve városába. Szeretettel
hívjuk a kedves Testvéreket a zarándoklatra, hogy
együtt részesüljünk e hely kegyelmében, ahol Jézus
Alacoque Szent Margitnak, és rajta keresztül
mindnyájuknak különleges módon feltárta Szívének
szeretetét. A zarándoklatról tájékoztató és jelentkezési
lap az ingyenes asztalon található.
Gábor atya
ÁRKAY
ALADÁR
ALAPÍTVÁNY
HIRDETÉSE: A templom orgonájának megújítására
merült
fel
szándék
2001-ben,
amelyhez
előtakarékosságként az Árkay Aladár Alapítvány
számláján elkülönített orgona alszámlát nyitottunk. A
kezdeti gyarapodás után, az utóbbi 3 évben nem
érkezett adomány, így a banki költségek lassan
fogyasztották a meglévő betétet. Ezért a számlán lévő
1.260 ezer forintot a főszámlára átvezetve tartósan
leköltjük, és az orgona alszámlát megszüntetjük.
Későbbiekben az összegyűlt adomány az orgona
felújítás, új építés céljára felhasználható lesz.
Kérjük, a Városmajori Árkay Aladár Alapítvány
orgona felújítási alszámlára továbbiakban ne adjanak

fel semmilyen formában adományt. Megszűnő
számlaszám: OTP Bank Nyrt 11712004-20235929.
Kérjük kedves Híveinket, hogy adományaikat
továbbra az alapítvány csekkjein és az OTP Bank
Nyrt 11712004-20143314 számú számlájára fizessék
be. Templomunknak több sürgősen megjavítandó
problémája van, köszönettel várjuk
újabb
adományaikat.
Az Árkay Aladár Alapítványhoz – 1993. évi
megalapítása óta – Híveink és Támogatóink
nagylelkűségéből közel 44 millió 500 ezer forint gyűlt
össze. Az adózók 1%-ából felajánlott összeg mintegy
12 millió 600 ezer forint. Mindezekből a
templomegyüttes felújítására, karbantartására 51 millió
800 ezer forintot tudunk felhasználni. Hálásan
köszönjük minden nagylelkű adományukat, kívánjuk a
Mindenható további segítségét munkájukban.
1 %
FELAJÁNLÁSA:
A KÉTSZER
Kérjük a kedves Híveket, hogy a személyi jövedelem-adójuk egyik 1 %-át a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel. Ennek technikai száma: 0011.
A személyi jövedelemadó másik 1 %-át
különböző szervezeteknek, alapítványoknak lehet
felajánlani.
Plébániánk vonzáskörében működő alapít-ványok
adószámait alább közöljük:
Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:
Célja: templom állagmegóvása
18040252-1-43
Városmajori Márton Áron Alapítvány:
Cél: Közös programok támogatása 19675871-1-43
Városmajori Katolikus Egyesület:
Cél:Közösségépítés, karitatív munka 19666433-1-43
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány
Célja: munkásifjúság támogatása
18236875-1-43
Budai Katolikus Iskola Alapítvány
Cél: A Pannonia Sacra támogatása 19668167-1-43
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány
Célja: a cserkészeink támogatása
18253643-1-43
HÉTEN LESZ
Szerdán: Magallán Szt. Kristóf áldozópap és társai
emléknapja
Csütörtökön: Szt. Rita özvegy emléknapja
Pénteken: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú e.
Szombaton: Szűz Mária, a keresztények segítsége e.
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:
Kulcsár Ágoston (V.24.)
Káldor Ádám András (V. 25.)
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN:
Orbán József – Oliva Verna Jean (V.24.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:
Marinov Nándornét (V.20.) (Új Köztemető)
Magyar Györgynét (V.23.) (Farkasrét)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT:
Május 20-án, kedden este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: ApCsel 6,1-7; 1Pét 2,4-9; Jn 14,1-12
Hétfő: ApCsel 14,5-18; Jn 14,21-26
Kedd: ApCsel 14,19-28; Jn 14,27-31a
Szerda: ApCsel 15,1-6; Jn 15,1-8
Csütörtök: ApCsel 15,7-21; Jn 15,9-11

Péntek: ApCsel 15,22-31;Jn 15,12-17
Szombat: ApCsel 16,1-10; Jn 15,18-21
Vasárnap: ApCsel 8,5-8.14-17; 1Pét 3,15-18; Jn
14,15-21
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