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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 

Február 18-án hamvazószerdán megkezdődött 
a nagyböjti szent idő.  

TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE: 

Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a 
zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk. 
Szeretettel várjuk a kedves Híveket. 

Nagyböjt péntekjein

 

 a keresztút az esti 
szentmise előtt ¼ 6-kor kezdődik. 

BÖJTI FEGYELEM NAGYBÖJT IDE-
JÉN: Szigorú böjt van két alkalommal: 
hamvazószerdán és nagypénteken. Szigorú böjt 
jelentése: hústilalom 14 éves kortól az életünk 
végéig és emellett a 18-tól 60 éves korúak számára 
napi háromszori étkezés megengedett, egyszeri 
jóllakással.   
 Hústilalom van nagyböjtben minden pénteki 
napon 14 éves kortól kezdve életünk végéig 
mindenki részére. Csak a különféle diétákra 
kötelezett betegek (gyomor- és cukorbetegek pl.) 
vannak az előírt böjtök alól felmentve és azok, akik 
a munkahelyükön étkeznek választási lehetőség 
nélkül, vagy azok az idős testvérek, akik hozatják 
ebédjüket és ki vannak szolgáltatva a szállítóknak. 
A böjt különböző formái legyenek Krisztussal és az 
Egyházzal való közösségvállalásunk jelei.  
 A BETEGEK SZENTSÉGÉT ma, nagyböjt 
4. vasárnapján, a 11 órai szentmisében  szolgál-
tatjuk ki az előzetesen jelentkezett és lelkileg 
felkészült idős és beteg testvéreinknek.   
 GYŰJTÉS KÁRPÁTALJAI TESTVÉRE-
INK RÉSZÉRE: A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia az Ukrajnában kialakult súlyos 
helyzetre való tekintettel országos templomi 
gyűjtést hirdetett a Kárpátalján élő rászoruló 
testvéreink megsegítésére. A gyűjtés ma, vasárnap, 
március 15-én lesz a misék végén a kijáratoknál. 
Felhívjuk kedves Híveink figyelmét, hogy a 
templomi gyűjtésen kívül is van mód az 
adakozásra. A Katolikus Karitász elkülönített 

bankszámlájára történő befizetéssel: Raiffeisen 
Bank 12011148-00124534-00800007. A közle-
mény rovatba kérjük beírni „Kárpátalja”. Továbbá 
az 1356-os adományvonal hívásával kapcsoláson-
ként 500.- forinttal járulhatnak hozzá az akcióhoz. 
Isten fizesse meg mindannyiuk segítségét!  
 SILLYE JENŐ: KERESZTÚT: Március 20-
án, pénteken este 7 órai kezdettel a majori gitáros 
csoport Sillye Jenő Keresztút című művét énekli a 
nagytemplomban. A csoport tagjai nagy szeretettel 
várnak mindenkit a közös imádságra.  
 CSALÁDOS KERESZTÚT: Előzetesen 
hirdetjük, hogy március 28-án, szombaton 10 órai 
kezdettel Pesthidegkúton a Kálvária hegyen, Zoltán 
atya vezetésével, szabadtéri családos keresztutat 
szervez a Városmajori Katolikus Egyesület. Bővebb 
információ kapható Matafán Ibolyától a 
matafani@yahoo.co.uk e-mail címen, ill. a 36/70/526-
4141-es telefonszámon. Házaspárok jelentkezését 
várják a stációknál történő felolvasásra a fenti 
elérhetőségeken.     
 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 
társadalmi hittanórája március 16-án, hétfőn este 7 
órakor lesz a kistemplomban.  
 GYÓGYÍTÓ ÖNISMERETI TRÉNING

 

. 
Testi, lelki fájdalmak esetén megváltozik 
önértékelésünk, a szenvedés révén másként éljük át 
a külvilágot is. Koncentráció-zavarok, fáradékony-
ság, alvászavar, teljesítmény csökkenés léphet fel. 
A tréning segíti a fájdalmak testi-lelki-szellemi 
hátterének megismerését és korrigálását, az 
egészség hármas egységének helyreállítását. A 
tréning helyszíne: a torony 2.emeleti terme. 
Időpont: keddenként 18.45-től 20.30-ig. Első 
alkalommal március 17-én. Vezeti dr. Takách 
Gáspár, pszichiáter-pszichoterapeuta. 

NAGYBÖJTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS: A 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására 
tartós élelmiszert gyűjtünk a templomunkban  
március 15-ig, a mai vasárnapig. Kérjük a kedves 
Híveket, hogy az adományokat a nagytemplomba 



 

 

hozzák el, amikor imádkozni jönnek, vagy 
szentmisére jönnek, és a Szent József oltárnál 
helyezzék el. Egyben kérjük, hogy ne az 
adományok mennyiségét tekintsék fontosnak, 
hanem inkább a minőségét. Ezért azt kérjük, hogy 
hozzanak fémdobozos húskonzervet, fémdobozos 
vagy üveges ételkészítményeket, olajos halat, 
műanyag flakonban étolajat, szörpöt, rizst, 
kristálycukrot stb. Az összegyűlt tartós 
élelmiszereket a plébánia Karitász csoportja juttatja 
el a nélkülöző családoknak. A nagyböjti időben 
különösen is jó alkalom ez arra, hogy buzgóbban 
gyakoroljuk az irgalmasság tetteit. 
 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi össze-
jövetel március 18-án 10-től 12 ig a torony 
földszintjén.         
 EMLÉKHANGVERSENY:

 

 Ágai Karola,  
Kossuth-díjas operaénekes halálának ötéves 
évfordulója alkalmából emlékhangverseny lesz 
március 21-én, szombaton, 19 órakor a 
kistemplomban. Műsoron: Bach, Cano, Delibés, 
Giuliani, Kaps, Puccini, Schubert, Telemann művei 
és virágénekek. A belépés díjtalan. 

KÖNYVÚJDONSÁG: Eisenbarth Krisztina, 
volt katekétánk utolsó fordítása, Bernhard 
Langenstein: Ne félj, ne aggódj (Nada te turbe) 
című könyve kapható a könyvtárban és az irodában 
nyitvatartási időben 800.- Ft-os  áron.                                                                                                                                                
 ETALON KIADÓ: Ma, vasárnap, március 
15-én a szentmisék után a templom előtt árusít az 
Etalon Kiadó vallási témájú DVD-ket.   
 PARKOLÁS.

 NB! Az „U” alakú behajtó kistemplom felőli 
részének elején ki van téve a „Behajtani tilos” tábla 
a „Kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával. Ilyen 
engedéllyel rendelkeznek a piaci árusok, de a fenti 
szabályok rájuk nézve is érvényesek. A vásárlásra 
érkező kedves autós testvérek megértését kérjük. 
És kérjük minden autóval érkező testvérünket, 
hogy fogadják el a fenti szabályokat. Kivételt 
képez a szombat és a vasárnap. Ezeken a napokon 
nyitva lesznek a nap folyamán is a sorompók. 

 Templomunk főbejárata előtt 
„U” alakú autóbehajtót építettek elődeink, hogy a 
templomba autóval érkező idős és beteg testvéreink 
helyzetét megkönnyítsék, vagy az esküvőre autóval 
érkező jegyespár érkezése és távozása zavartalanul 
történjék. Utóbbi időben azonban bántó módon 
szaporodott meg a hétköznapokon itt parkoló autók 
száma. Ezért ismét visszatérünk a régebbi 
gyakorlatra, az autóbehajtók lezárásával. Ezt sajnos 
a piaci napokon: hétfőn, szerdán és pénteken is 
érvényesíteni kell, mert megengedhetetlen, hogy a 
park kavicsos részeit is parkolónak használják az 
autósok. (Két héttel ezelőtt a torony melletti füves 
részbe állította be valaki az autóját.) A kaviccsal 
felszórt részeken a parkolás szigorúan tilos. 
Ezeket a részeket ugyanis a Fővárosi Kertészeti 
Vállalat tartja karban és fizeti a fenntartás 
költségeit. Az „U” alakú kövezett részben is csak a 
plébánostól kapott és a szélvédő alá jól láthatóan 
elhelyezett engedéllyel lehet parkolni, így is csak 
indokolt esetben. Felülbírálva korábbi kéré-
semet, az autótulajdonosoktól kapott információ 
alapján inkább ajánlom a 4 kerékkel a járdára 
felálló parkolást. A díszburkolatnak az óvatos 
parkolással nem ártunk annyira, mint amennyire, 

sajnos, a téli hideg árt neki. A kialakult mélyedések 
miatt nagyon oda kell figyelni a gyalogosoknak is. 

 Köszönöm az autós testvéreknek, hogy 
elolvasták és megtartják a kérelemben foglaltak. 
      Zoltán atya, plébános 
 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

 Szeretettel ajánljuk a kedves Hívek figyelmébe 
a 

 
különböző szervezeteknek, alapítványoknak lehet 
felajánlani.  

Plébániánk vonzáskörében működő alapítványok 
adószámait, melyeket alább közlünk:  
Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:  
Célja: templom állagmegóvása    18040252-1-43 
Városmajori Márton Áron Alapítvány
Cél: Közös programok támog.    19675871-1-43 

:  

Városmajori Katolikus Egyesület:  
Cél: Közösségépítés, karit munka 19666433-1-43 
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítv.- 
Célja: munkásifjúság támogatása 18236875-1-43 
Budai Katolikus Iskola Alapítvány 
Cél: A Pannonia Sacra támog.    19668167-1-43 
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány  

       
Célja: cserkészeink támogatása 18253643-1-43 

A HÉTEN LESZ
Csütörtökön: Szent József, a Boldogságos Szűz 
Mária jegyesének ünnepe  

  

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Bánky Ádám (III.21.)                                          

Nádor Ferencet (III. 16.) Farkasrét  
Nádor Ferencnét (III. 16) Farkasrét  

HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK 

A HETI SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: 2Krón 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jn 
3,14-21 
Hétfő: Iz 65,17-21; Jn 4,43-54  
Kedd: Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-16  
Szerda: Iz 49,8-15; Jn 5,17-30   
Csütörtök: 2 Sám 7,4-5a.12-14a.16; Róm4,13.16-
18.22; Mt 1,16.18-21.24a  
Péntek: Bölcs 2,1a.12-22; Jn 7,1-2.10.25-30  
Szombat: Jer 11,18-20; Jn 7,40-53  
Vasárnap: Jer 31,31-34; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33 


