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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    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, 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 

Kegyelmekben gazdag, áldott 
Karácsonyt, 

és Békés, Boldog Új Évet 
kívánnak a kedves Híveknek 

a városmajori atyák. 
 
 DECEMBER 24: 15.00-kor: pásztorjáték a 
nagytemplomban. Az előadás végén a gyerekek 
„kalapoznak”. Kérjük a kedves Híveket, hogy egy 
kevés édességet, szaloncukrot, csokoládét hozzanak a 
lelkes szereplőknek. Ezen a napon este a 6 órai szent-
mise elmarad, csak éjféli szentmise lesz 24 órakor.
 DECEMBER 25. SZENT KARÁCSONY  
ÜNNEPE: Miserend:

 Karácsony ünnepén 9 órakor lesz kisgyermekek 
miséje a kistemplomban.  
 

 ½ 8, 9, 11; d.u. 6 és este ½ 8.
 A 11 órai ünnepi szentmisén templomunk 
Bárdos Lajos kórusa Halmos László: Karácsonyi 
miséjét énekli. 

DECEMBER 26.: KARÁCSONY 2.NAPJA:        
Miserend: délelőtt ½ 8, 9, 11;    este 6 .  
Kisgyermekek  miséje ezen a napon nincs.   
 SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA:

 A szentmise után hívjuk a kedves Testvéreket, 
különösen az említett évfordulós házaspárokat és 
szülőket a kistemplomba egy szerény agapéra. Kérjük 
a kedves Híveket, hogy erre az agapéra süteményt is 
hozzanak magukkal.    
 

 December 
28-án, vasárnap a nagytemplomban a 9 órai 
szentmise keretében lesz a családok és házaspárok 
megáldása. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az ünnepi 
alkalomra egyházközségünk családjait és a 
gyermektelen házastársakat is. Különösen azokat, akik 
ebben az évben kötötték meg házasságukat és azokat, 
akik az 10, 20, 25, 50, 60, 65 éves házassági 
évfordulójukat ünnepelték a 2014-es esztendőben. 
Hívjuk azokat a házastársakat is, akik megözve-
gyültek, de szeretettel őrzik házastársuk emlékét. 
Azokat a szülőket is szeretnénk köszönteni, akiknek 
ebben az évben született gyermekük.  

MUNKATÁRSAK KARÁCSONYA: December 

29-én, hétfőn, délután 4 órakor lesz a plébánia 
földszinti előadótermében a plébániai munkatársak 
karácsonyi ünnepsége. Ezúton hívom és szeretettel 
hívom mindazokat, akik az év folyamán rendszeresen 
vagy esetenként segítették a munkámat és 
hozzájárultak plébániai közösségünk épüléséhez, 
bővüléséhez és a szeretetben történő gazdagodásához. 
Kérem, hogy aki olvassa ezeket a meghívó sorokat, 
adja tovább azoknak a munkatársaknak is, akikhez 
nem jut el a Heti Hírlevél. Köszönöm. Szeretettel vá- 
rom a munkatársakat    Zoltán atya 
 SZENT SZILVESZTER PÁPA NAPJÁN, 
december 31-én, szerdán, az esti 6 órai szentmise 
keretében lesz az év végi hálaadás és rövid beszámoló 
a plébánia életéről.      
 IMAVIRRASZTÁS: December 31-én, a régi 
hagyományokhoz híven, imavirrasztást tartunk a 
kistemplomban. Kérjük, hogy aki részt kíván venni az 
imádságon, az 11 órára jöjjön a kistemplomba.  Most 
már fűtött templomban, fagyoskodás nélkül 
gyűlhetünk össze imádkozni, hálát adni, és az előttünk 
álló esztendő boldogabb megéléséért. Éjfélkor 
szentmisével kezdjük az új esztendőt.  A szentmise 
után agapéval szeretnénk megünnepelni az új esztendő 
kezdetét. Az agapéra némi süteményt kérünk a 
résztvevőktől.        
 ÚJÉV NAPJA: Január 1–én, csütörtökön, Szűz 
Mária istenanyaságának ünnepe, a Béke világnapja. 
Újév napján kötelező a szentmisén való részvétel. 
Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. 
 ELSŐCSÜTÖRTÖK: Január 1-én, elsőcsütör-
tökön 5 órától közös szentségimádási szentórát tartunk 
a papi hivatásokért, papok hűségéért.   
 ELSŐPÉNTEK

 

: Január 2-án, elsőpénteken, az 
esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet Dr. Várnai 
Jakab ferences atya, a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola rektora mondja. Téma: „ A 
megújulás spirituális háttere.” A szentmise után 
beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánia földszinti 
előadótermében. Minden érdeklődőt várunk!  

ELSŐVASÁRNAP: Január 4-én, elsővasárnap 
délután 5 órakor közös szentórát tartunk.  



 

 

 ÉLELMISZER GYŰJTÉS: Tartós élelmiszert 
gyűjtöttünk templomunkban a rászoruló családoknak, 
egyedülálló, szegény testvéreinknek. 280 kg cukor, 
200 kg liszt, 135 liter olaj, 90 kg rizs 165 csomag 
tészta, 100 nagyobb élelmiszerkonzerv, 80 tábla 
csokoládé, 60 doboz tea és 22 kávé gyűlt össze. Az 
élelmiszercsomagok szétosztását is megkezdte a 
plébánia Karitász csoportja. Hálásan köszönjük a 
kedves Híveknek a nagylelkű segítséget!   
 IRODAI ÜGYELET: A két ünnep között 
december 29-től 31-ig az irodai ügyelet szünetel.
 BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI 
BÁLJA

 

: Előzetesen hirdetjük, hogy a budai 
egyházközségek farsangi bálja 2015. február 14-én, 
szombaton lesz a MOM Kulturális Központban. (Bp. 
XII. Csörsz u. 18.) Jegyek már kaphatók a plébánia 
irodájában 4.000.- Ft-os áron.    

FENYŐFA ÉS BETLEHEMÁLLÍTÁS:  

 

Segítségét kérem azoknak a fiataloknak, férfiaknak, 
akik december 22-én, hétfőn délelőtt ráérnének arra, 
hogy segítsenek a fenyőfák felállításában és a 
Betlehem megépítésében. A munkát reggel 8 órakor 
szeretnénk kezdeni a szentségimádás befejezése után. 
A vállalkozó segítőket 8 órára várom a templom 
főbejáratánál. Előre is hálásan köszönöm a segítséget. 
       Zoltán atya.  

AZ ÉNEKSZÖVEGEK VETÍTÉSÉNEK új 
rendszere megvalósult. Istennek legyen hála! A vetített 
szöveg a templom minden részéből jól látható. A 
projektoros vetítés bőséges lehetőséget ad a 
legkülönbözőbb szövegek és képek vetítésére. A 
zászlók egyelőre levétettek a falról, de rövid időn belül 
újra a helyükre kerülnek némi változtatással. 
Köszönjük a kivitelezőknek a szép munkát. A 
megvalósulás költsége (2,1 mill. Ft.) közel 50 %-ban 
egy sikeres pályázati forrásból nyerte fedezetét, a 
többit (1,3 mill..Ft.) a plébánia fedezte a kedves Hívek 
adományaiból. Hálásan köszönjük.  
 HÓLAPÁTOLÁS, TEMPLOM KÖRÜLI 
HÓTAKARÍTÁS Jelenleg nem nehezíti a közlekedést 
és a templomba jutást a havazás és a jeges idő, de nem 
tudhatjuk, hogy mikor lep meg minket a szép, de sok 
munkát és veszélyt is jelentő havas jeges időszak. Bár 
karácsonnyal kapcsolatban „fehér karácsonyról” 
álmodunk, különösképpen is a gyerekek, de a szépsége 
és lélekemelő hangulata mellett az időszak veszélyeire 
is gondolunk. A veszélyek elhárítása komoly feladatot 
jelent. Ennek a feladatnak a teljesítésében szeretném 
kérni már előre is a plébánia erős és egészséges fiatal 
és férfi tagjainak a segítségét. Szükség szerint és 
ahogyan az idő engedi lehet jönni segíteni, mivel elég 
nagy az a terület, amit meg kell a hótól, jégtől 
tisztítani. Éjjeli hóesés alkalmával célszerű korán 
kezdeni a hóeltakarítást, amíg a meginduló gyalogos 
forgalom meg nem kezdődik. Felelősségünk a 
templom előtti járdaszakasz tisztítása is az Ignotus 
utcától a Maros utcáig. Mindenek előtt az autóbusz 
megálló megtisztítása a fontos. Fontosság sorrendjében 
az utcai járdától a templom bejáratához vezető 
díszburkolattal fedett járdaszakasz tisztítása, valamint 
a templom lépcsőinek a megtisztítása a legsürgetőbb 

feladat. Ha ezek a részek megtisztultak, akkor a 
templom két oldalának a megtisztítására kerülhet sor, 
különös tekintettel a két hátsó bejárat megtisztítására. 
Mindezeket részletesen azért írtam le, hogy minden 
segítőkész derék férfi ember hasznosan tudjon 
bekapcsolódni a munkába. Hólapátot a sekrestyében 
vagy az irodában lehet kérni és a munka után oda 
visszavinni. Hóolvasztó „só”-t és annak kiszórását a 
segítségemmel végezzük majd. Egyik oka a fenti 
részletezésnek az is, hogy egyszer a hólapátolást a 
templom háta mögötti járda megtisztításával kezdték a 
jólelkű, de nem okosan gondolkodó segítők. Előre is 
hálásan köszönöm a készséges segítést.    Zoltán atya    
 FŰTÉS A TEMPLOMBAN

    

 A hideg beálltával 
megkezdtük a templom fűtését. A padokban 
elhelyezett hősugárzók olykor légbuborék miatt 
elzáródnak. Ezért előfordul, hogy egyik-másik padban 
nem működik a fűtés. Igyekszünk ezt állandóan 
ellenőrizni és mielőbb kijavítani. A fűtés hatékonysága 
érdekében kell az ajtókat csukva tartani. Az ajtók 
csukásánál, kérem, figyeljünk arra, hogy csendesen 
tegyük be az ajtót. A főbejárat külső ajtaj0a önmagától 
is becsukódik, de csak hangos csattanással. Ezért 
kérjük, hogy a külső ajtót kézzel, csendesen 
szíveskedjenek becsukni. Köszönjük.  

HÉTEN LESZ
Dec. 25. Urunk születése, Karácsony főünnepe        
Dec. 26. Szent István első vértanú ünnepe,  
Dec. 27.Szent János apostol és evangélista ünnepe 
Dec. 28. Szent Család ünnepe  
Dec. 31. Szent Szilveszter pápa napja  
Jan.1. Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe (Újév)  
 

  

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN

 

  
Ditróy Bors Mihály (XII. 27.)  

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK  
Nagy Lajosnét (Farkasrét XII.22.)  
Gondár Attilánét (Farkasrét XII.22.)  
 SZEMTMISÉT MONDUNK:                 
Január 1-én, este 6 órakor a papi hivatásokért  
Január 2-án, este 6 órakor a Magyar Családokért  
Január 3-án, 6-kor Szűz Mária Szepl. Szíve tiszteletére 
 SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
December 30-án, kedden reggel 8 órakor 
Január 3-án, szombaton reggel 7 órakor 
 

: 

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI
Dec.21.2Sám 7,1-5.8b-12.14a; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38 
Dec. 22 1Sám 1,24-28;Lk 1,46-56;   
Dec. 23 Mal 3,1.23-24; Lk 1,57-66  
Dec. 24 Iz 9,1-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14  
Dec. 25. Iz 52,7-10; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-5.9-14  
Dec. 26. ApCsel 6,8-10;7,54-59; Mt 10,17-22  
Dec. 27. 1Jn 1,1-4; Jn 20,2-8   
Dec. 28. Sir 3,3-7.14-17a; Lk 2,22-40  
Dec. 29. 1Jn 2,3-11; Lk 2,22-35  
Dec. 30. 1Jn 2,12-17; Lk 2,36-40  
Dec. 31. 1 Jn 2,18-21; Jn 1,1-18  
Jan.1. Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21  
Jan.2. 1Jn 2,22-28; Jn 1,19-28-  
Jan3. 1Jn 2,29-3,6; Jn 1,29-34  
Jan.4. Sir 24,1-2.12-16; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18  
 

: 

Heti Hírlevél legközelebbi száma január 4-én jelenik 
meg. 


