
 
2014. február 23.                         JÉZUS SZÍVE ÉV                         Évközi 7. Vasárnap 

 

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 8. szám 

 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Az 
elmúlt vasárnap 480.000.- Ft gyűlt össze a 
főegyházmegyei kölcsön törlesztésére. Hálásan 
köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg!   
 GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK JA-
VÁRA: Ma, vasárnap, február 23-án országos 
gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. Az ado-
mányokat a szentmisék után a kijáratoknál 
gyűjtjük. Előre is hálásan köszönjük.   
 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.  
 KULCSOT TALÁLTUNK A TEMPLOM-
BAN: Igazolt tulajdonosa átveheti a templom 
irodájában a szentmisék után, vagy az irodai 
ügyeleti órákban.       
 ÖSVÉNY: A mai nappal, február 23-val 
kezdődően kéthetente vitával egybekötött 
könyvismertetést tartunk a toronyban 16-tól 18 
óráig. Ziegler: A szégyen birodalma című könyvét 
vesszük, amely a globalizáció bűneit mutatja be. 
Várjuk az új érdeklődőket is!     

 SZÉP EST: Február 28-án, jövő pénteken Szép 
Estet tartunk 19 órától 21 óráig a plébánia 
földszinti termében. Értékes előadások, vetélkedő, 
különféle társasjátékok, táncház, élőzene, 
borkóstoló és teaház várja a fiatalokat és a 
családosokat egyaránt.    
 NÉMETORSZÁGBA BETEGGONDOZÓ:
  Marburgba, idős, béna professzor mellé 
keresnek és kérnek beteggondozót. Közvetítő      
dr. Koncsik Endre, görög katolikus lelkész, 
egyházmegyei jogász Würzburgban. Telefonja: 
     00-49-931-386-243.  
 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.  
 PÜSPÖKKARI TITKÁR LEVELE: 
 Örömmel számolhatunk be, arról, hogy a 
tavalyi esztendőben közel 656 ezren rendelkeztek 
adójuk egy százalékáról a Katolikus Egyház javára. 
Hálásan köszönjük azoknak, akik a 656 ezer között 
voltak….Felhívjuk a Hívek figyelmét, hogy a 
legkisebb, akár nulla összegről szóló rendelkezés is 
rendkívül értékes, mert az állam a nyilatkozók 
számának arányában ad kiegészítést az Egyháznak. 
 Hálás köszönettel                      Mohos Gábor, 
            az MKPK titkára. 
  A KÉTSZER    1 %    FELAJÁNLÁSA: 
 Kérjük a kedves Híveket, hogy személyi 
jövedelem-adójuk egyik 1 %-át a Magyar 
Katolikus Egyháznak ajánlják fel. Ennek technikai 
száma: 0011.  A személyi jövedelemadó másik 
1 %-át különböző szervezeteknek, alapítványok-
nak lehet felajánlani.  
 Plébániánk vonzáskörében működő alapít-
ványok adószámait alább közöljük:  
 
Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:   
Célja: templom állagmegóvása           18040252-1-43 
Városmajori Márton Áron Alapítvány:   
Közösségi programok támogatása      19675871-1-43 
Városmajori Katolikus Egyesület:  
Közösségépítés, karitatív szolgálat,    19666433-1-43 
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány 
Célja: munkásifjúság támogatása      18236875-1-43 
Budai Katolikus Iskola Alapítvány  
Cél: Pannonia Sacra támogatása        19668167-1-43 
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány  
Célja: a cserkészeink támogatása       18253643-1-43 
 BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI 
BÁLJA: Jövő szombaton, 2014. március 1-én lesz 
a MOM Kulturális Központban. (Bp. XII. Csörsz u. 
18.) Jegyek még korlátozott számban kaphatók a 
plébánia-irodájában 4.000.- Ft-os áron.  
 PÜNKÖSDI ZARÁNDOKLAT A CSÍK-
SOMLYÓI 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!   
 ÖRVENDETES HÍR Komoly előkészületek 
után megoldódik a kistemplom fűtésének a kérdése. 
A kistemplomban eddig elektromos padlófűtés 
működött. Meghibásodása, gyenge hatékonysága és 
a magas költsége miatt nem működtettük. Ezért téli 
időben a kistemplom használhatatlanná vált. 
Hozzáértő szakemberek tanácsára a templom-
térben megfelelő helyeken és megfelelő 
mennyiségben, esztétikus módon elektromos 
hősugárzókat szerelnek fel. Működésük 
gazdaságos, mivel csupán közvetlenül a 
kistemplom használata előtt  kell bekapcsolni, majd 
a használat után azonnal kikapcsolható. A sugárzó 
hő a jelenlévők számára biztosít kellemes 
hőérzetet, anélkül, hogy a levegő felmelegítésére 
lenne az energia elpazarolva. A berendezés 
kiépítésére pályázati úton nyert a plébánia 3 millió 
forintot. Ebből az összegből a berendezés 
megépíthető. Örömmel várjuk a terv 
megvalósulását, ami remélhetőleg március hónap 
közepéig meg is fog valósulni.     
 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:Szent Mátyás Apostol ünnepe  
Szombaton: Szűz Mária szombatja emléknap  
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN   
Kondász Árpád – Truszka Anikó (III. 1.)  
A HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK  
Vadász Klárát (II.25.) (Farkasrét-alsó)   
Szököcs Lajosnét (II.25.) (Szt. Gellért Pl.)   
Simon Elemért (III.1.) (Urnatemetés itt.)   
SZENTMISÉT MONDUNK:  
Március 1-én,  este 6 órakor Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve tiszteletére  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT:  
Február 27-én, csütörtökön reggel 7 órakor            
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Lev 19,1-2.17-18; 1Kor 3,16-23;Mt 
5,38-48 
Hétfő: ApCsel 1,15-17.20-26; Jn 15,9-17  
Kedd: Jak 4,1-10;Mk 9,30-37  
Szerda: Jak 4,13b-17; Mk 9,38-40  
Csütörtök: Jak 5,1-6; Mk 9,41-50  
Péntek: Jak 5,9-12;Mk 10,1-12  
Szombat: Jak 5,13-20;Mk 10,13-16      
Vasárnap: Iz 49,14-15; 1Kor 4,1-5;Mt 6,24-34 


