
 
2014. február 2.                         JÉZUS SZÍVE ÉV                            Urunk bemutatása 

 

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 

XI. évfolyam 5. szám 

 GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY: 
ünnepe van ma, február 2-án, vasárnap. Az esti 6 órai 
szentmise elején lesz az ünnepélyes gyertyaszentelés és 
gyertyás körmenet a templomon belül. Ez alkalommal 
mutatjuk be és köszöntjük a bérmálkozásra készülő 
fiatalokat. Kérjük, hogy a résztvevő kedves Hívek 
gyertyát hozzanak magukkal. A 11 órai szentmisén is 
megáldjuk a gyertyákat, de gyertyás körmenetet csak 
este tartunk.     
 ELSŐVASÁRNAP: ma, a hónap első vasár-
napján délután 5 órakor közös szentórát tartunk.
 BALÁZS-ÁLDÁS: Február 3-án, hétfőn Szent 
Balázs püspök emléknapján és azt követő vasárnapon, 
február 9-én a szentmisék végén a kedves Hívek közös 
Balázs-áldásban részesülhetnek. Ezután lesz lehető-
ség arra, hogy, aki igényli, egyénileg is részesülhessen 
Balázs-áldásban.     
 ELSŐPÉNTEK: Február 7-én, pénteken, az esti 
6 órai szentmisét és szentbeszédet Brückner Ákos 
Előd ciszterci atya mondja. Témája: Ha igazán 
szereted, akarj hűséges lenni! A szentmise után 
beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánia földszinti 
előadótermében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 TELEFONFLOTTA TAGSÁGI DÍJ

 

: 2014 
évtől bevezetésre kerül a flotta fenntarthatóságának 
érdekében „egy adomány-díj”, melynek összege 
2.000.- Ft/év/telefonszám. Ennek befizetése minden 
naptári év elején, január hónapban, esedékes. Az 
összeg átutalható a Budapest Városmajor Jézus Szíve 
Plébánia 12001008-01376056-00100009 számú 
számlájára. A közlemény rovatba kérjük beírni, hogy 
„adomány – 2014” és a telefonszámot, amire a 
befizetés történik. Akinek nincs lehetősége az 
átutalásra, az borítékban leadhatja a pénzt a plébánia 
irodájában, hivatalos irodaidőben. A borítékra kérjük, 
írják rá „flotta-adomány 2014” és a telefonszámot. Az 
éves díj befizetésével a flotta tagok számára 
megszűnik minden eddigi (pl. telefonvásárlásnál kért) 
költség.      

KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS

 

: Február 
3-án, hétfőn, este 7 órai kezdettel lesz a plébánia föld-
szinti előadótermében. Hívjuk a testület tagjait. 

NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejöve-
telük a torony földszintjén február 5-én lesz 10- 12 ig. 
Várjuk nyugdíjas testvéreinket, mert Együtt lenni jó! 
 FELNŐTT HITTAN: „Szentek üzenete és 
ördögi sugallat” címmel tartjuk a felnőtt hívek első 
csütörtöki összejövetelét február 6-án 18 órai 
kezdettel a torony földszintjén. Szívesen látjuk az 
újonnan érdeklődőket!  
 FELSŐTAGOZATOS HITTANOSOK  FAR-
SANGJA: Szeretettel hívunk rendhagyó felsős 
farsangunkra minden 10-14 éves gyermeket február 8-
án, szombaton 16-tól 19 óráig a Plébánia tetőterébe. Jó 
hangulat, izgalmas nyomozás, tombola, vetélkedő, 
uzsonna és zenés-táncos játékok várják a résztvevőket.
         A szervezők
 CSALÁDOS FARSANG: Szeretettel hívunk 
minden családot, kisiskolást és óvódást, gyerekeket, 
szülőket és nagyszülőket családos farsangunkra 
február 15-én, szombaton 15.30-tól 17.30-ig a 
Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola aulájába. A 
téma idén a tenger, a víz és minden, ami ezekhez 
kötődik. Kérjük és bíztatjuk a résztvevő gyermekeket, 
(szülőket is), hogy a témának megfelelő jelmezt 
viseljenek! Belépődíj 300.- Ft/fő, családos jegy 
1.000.-Ft/család.. Az uzsonnához kérünk családonként 
egy tálca süteményt és/vagy innivalót! A szervezők
 STIPENDIUM ÉS STÓLADÍJVÁLTOZÁS

 Csendes szentmise stipendiuma   1.500.- 

: 
Főpásztori rendelkezés alapján 2014. január 1-től az 
alábbi díjak vannak érvényben: 

 Orgonás szentmise stipendiuma   3.300.- 
 Esküvő stóladíja:    30.000.- 
 Temetés stóladíja    27.500.- 
 Sírkőszentelés díja      6.000.- 
 A szentmisék stipendiuma természetesen nem a 
szentmisék ára, hiszen a szentmise végtelen értékű, 
tehát megfizethetetlen. A stipendiumként megállapított 
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összeg valójában nem más, mint az alkalom-adta 
lehetőség, hogy adományt adjon a szentmisét kérő a 
templom és a szolgálattevők részére. 
 ISMÉT NÉHÁNY SZÓ A SZENTÁLDOZÁSRÓL  

 

     (2. rész)      
 A kézbe történő áldoztatás valóban feltételezi a 
hívek nagykorúságát és alázatos engedelmességét. A 
nagykorúság a teljesen tudatos és átélt hitre 
vonatkozik. Tudatos hitre, amelynek segítségével 
elfogadja a mélységes titkot és igazságot, hogy 
nemcsak egy falat kenyeret, hanem magát Jézust 
veszem kezeimbe. Ugyanúgy, mint annak idején Mária 
kezébe vette fiát, Jézust, a csöppnyi Istengyermeket. 
Átélt hitre, ami átjárja minden mozdulatunkat és 
környezetünk felé sugárzik az eseményhez méltó 
magatartásunk, mozgásunk. Csak azon a módon és 
azzal az engedelmességgel szabad kezünkbe kérni az 
Oltáriszentséget, amit az egyház, pontosan a méltó 
külsőség miatt világosan meghatározott. Ennek 
engedelmes elfogadása és hűséges követése is a 
keresztény nagykorúság apró, de nagyon fontos jele. A 
méltó módhoz mindkét kezünk használatára szükség 
van. Mindkét kéznek teljesen szabadon kell lennie. 
Sem kesztyű, sem bot, sem kosár vagy efféle nem lehet 
a kézben. Természetesen csak tiszta kézzel járulhatunk 
az oltár elé, ha a kézből áldozás szándéka van 
bennünk. Igaz ugyan, hogy a lélek tisztasága fontos 
elsősorban. Ezért a szentmise elején tartott bűnbánat  
őszinte végzése már távoli előkészület a szent-
áldozásra. Súlyos és halálos bűn tudatában nem szabad 
áldozni, ezek alól még a szentáldozás előtt kell 
feloldozást nyerni a szentgyónás szentségében. Így 
járulhatunk tiszta szívvel, tiszta lélekkel és tiszta 
kezekkel a szentáldozáshoz. (folytatása következik) 

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. A Jézus Szíve tisztelet felelevenítése segíti 
mindnyájunkat, hogy Jézushoz és –Őrá figyelve – 
egymáshoz is közelebb kerüljünk.  

A Nagykilenced érvényes végzéséhez nem 
tartozik hozzá az elsőpénteki szentgyónás, de mint 
alkalom a szentgyónás rendszeres végzésére, nagyon 
dicséretes gyakorlatnak mondható a havi 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 SZENTSÉG-
IMÁDÁS: 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. 

 ZARÁNDOKLAT

 

: Plébániánk zarán-
doklatot szervez 2014. augusztus 15-től 22-ig a 
franciaországi Paray-le-Monial-ba, Jézus Szíve 
városába. Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket a 
Jézus Szíve év végén megrendezendő zarándok-latra, 
hogy Megújulási Évünk megkoronázása-ként 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 

AJÁNDÉK SZEMVIZSGÁLAT-on lehet részt 
venni ma, vasárnap, február 2-án, egész nap, reggel ¼ 
9-től este ½ 8-ig a plébánia földszinti előadótermében. 
Hálásan köszönjük Simó Klári optikusnak 
nagylelkű felajánlását és szolgálatát. A továbbiakban 
is örömmel és szolgálatkészen áll rendelkezésére 
minden kedves Hívőnek optikai szalonjában: 
szemvizsgálattal és szemüvegkészítéssel. Címe 1024 
Budapest II. ker. Retek utca 33-35. (www.optistyle.hu) 
  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.
 PÜNKÖSDI ZARÁNDOKLAT A CSÍKSOM-
LYÓI BÚCSÚRA: Június 6-tól 9-ig a városmajori 
Kolping Család Egyesület szervezésében, Lambert 
Zoltán plébános atya vezetésével autóbuszos 
zarándoklat lesz a csíksomlyói búcsúra. Jelentkezni 
lehet a plébánia irodájában irodai ügyelet alatt:  H-
P: 10-12 és 16.00-17.00 óra között (telefonszám: 212-
46-56). Költség kb. 45.000 Ft/fő. Havi részletfizetés, 
lehetséges!   
 MÉG KAPHATÓK 2014-ES KÜLÖNBÖZŐ 
KÉPES FALINAPTÁRAK:

     

 a sekrestyében vagy a 
plébánia irodájában.  
Ismét kapható Kis Szent Teréz Breviáriuma a 
plébánia irodájában. Ára 1000.- forint.    

HÉTEN LESZ  
 Hétfőn: Szt. Balázs püspök és vértanú  
 Szerdán: Szt. Ágota szűz és vértanú e.   
 Csütörtök: Miki Szt. Pál és társai, japán vértanúk e.  
 Szombaton: Emiliáni Szt. Jeromos    
 A HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK  
 Némethné Szalai Katalint (II.5.) (Itt, urnatemető)  
 SZENTMISÉT MONDUNK: 
 Február 6-án,  este 6 órakor papi  hivatásokért  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT:  
 Február 6-án, csütörtökön reggel 8 órakor 
 A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Mal 3,1-4; Zsid 2,14-18; Lk 2,22-40 
Hétfő: 2Sám 15,13-14.30;16,5-13a Mk 5,1-20  
Kedd: 2Sám 18,9-10.14b.24.25a.30-19,3;Mk 5,21- 43 
Szerda: 2Sám 24,2.9-17; Mk 6,1-6  
Csütörtök: 1Kir 2,1-4.10-12; Mk 6,6-13  
Péntek: Sir 47,2-13;Mk 6,14-29  
Szombat: 1Kir 3,4-13; Mk 6,30-34  
Vasárnap: Iz 58,7-10; 1Kor 2,1-5;Mt 5,13-16 


