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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 

A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE:  

11.00, Ünnepélyes barka-szentelés   
Március 29. VIRÁGVASÁRNAP  

           Ünnepi szentmise, PASSIÓ éneklése 
Március 30. NAGYHÉTFŐ

18.00 Triduum 1. napja  Ruppert József piarista  
: 

Március 31. NAGYKEDD
 18.00 Triduum 2. napja  Ruppert József piarista 

: 

Április 1. NAGYSZERDA
 18.00 Triduum 3. napja  Ruppert József piarista 

: 

Április 2. NAGYCSÜTÖRTÖK
 06.30 Reggeli dicséret     
 07.00-09.00 Gyóntatás    
 18.00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére 
 (Lábmosás, 2 szín alatti áldozás, oltárfosztás) 

: 

 21.00-22.00 Imaóra-virrasztás  

 06.30 Reggeli dicséret    
 07.00-12.00 Gyóntatás 
 15.00 Keresztút 

Április 3. NAGYPÉNTEK:  

 18.00 Nagypénteki szertartás: Passió, szent- 
 beszéd, kereszt-hódolat, szentáldozás, szentsír 
 21.00-22.00 Imaóra-virrasztás a szentsírnál 

 Szentsír látogatás egész nap 
 06.30 Reggeli dicséret    
 07.00-12.00 Gyóntatás 
 16.00-18.00 Gyóntatás 

Április 4. NAGYSZOMBAT: 

 20.00 Húsvéti vigília-szertartások: Tűz-     
 szentelés, gyertyaszentelés, örömének, 
  szentmise 

        08.00  Szentmise és ételszentelés 
Április 5. HÚSVÉTVASÁRNAP  

       10.00 Ünnepi húsvéti szentmise,ételszentelés  
  Ének és zenekar: Gounod: Missa Brevis in C 
        10.00. Kisgyermekek miséje a Kistemplomban 
        11.15 Feltámadási körmenet
        18.00 Szentmise és ételszentelés 

     

        19.30 Szentmise és ételszentelés 
Április 6. HÚSVÉTHÉTFŐ      

A feltámadott Üdvözítő örömével megáldott, 
kegyelmekben gazdag, boldog Húsvéti ünnepet 
kíván a plébánia papsága a kedves városmajori 

Híveknek és a vendégeknek! 

 Szentmisék rendje: 07.30,  09.00;  11.00;  18.00 

________________________________ 

 
TUDNIVALÓK NAGYHÉT IDEJÉRE: 

Nagyhét hétköznapjain reggel ½7-kor a papi 
zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk.   
 Gyóntatás: A nagyheti gyóntatási rend a hirdető-
táblán és a plébánia honlapján olvasható.  
 Nagypéntek szigorú böjti nap:

 

 14 éves kortól  
életünk végéig: hústilalom. 18-tól 60 éves korig:         
3 étkezés, 1 jóllakással. Felmentve csak a betegek. 

MA, VIRÁGVASÁRNAP: A 11 órai ünnepi 
szentmise a Szűz Mária szobornál kezdődik a barka-
szentelés szertartásával és ünnepélyes bevonulással. A 
szentmisén énekkarunk a passiót énekli.  
 MEGFONTOLÁSOK HÚSVÉT HETÉRE 
Nagy szeretettel hívom a kedves Testvéreket a 
nagyhét első három napján este 6 órai szentmise 
keretében tartandó triduumra. Ruppert József atya, 
aki korábban a piarista rend legfőbb római 
elöljárójának volt közvetlen munkatársa, tartja a 
szentbeszédeket. E korábbi beosztása alapján is 
gondolhatjuk, hogy egy mélylelkű, tapasztalt, 
egyházias gondolkodású, a világot jól ismerő atyát 
fogunk hallani a szószékről. Szükségünk van arra, 
hogy húsvétra készülve a hitünkben, Isten iránti 
szeretetünkben és Jézus követésére irányuló elszánt 
akaratunkban új indításokat kapjunk, és így Jézus 
hűséges követésében megerősödjünk. Ha még nem 
végeztük el húsvéti szentgyónásunkat, bizonyára  
erre is kapunk indítást, bátorítást, hogy tovább ne 
halogassuk a megtérésünk e fontos lépését, Istennel 
való kiengesztelődésünket. Nehéz a felkészülés, de 
annál nagyobb az öröm, ha megtette az ember ezt a 
fontos lépést. Sem félni, sem szégyenkezni nem 
kell. A pap is bűnös, bűnbánatra szoruló ember, aki 



 

 

maga is átéli a szentgyónás izgalmát és örömét, ha 
rendszeres lelki életet él, és Istennel való kapcsola-
tát komolyan veszi. Nem csodálkozik a gyóntató 
pap, hogy valaki esetleg súlyosabb, szégyenletes 
bűnöket kell, hogy meggyónjon. A gyóntató atyát 
sokkal inkább meghatja az őszinte bűnvallomás, ha 
azt valóságos őszinte bűnbánat, vagyis a megtérés 
komoly szándéka kíséri. A gyóntató pap ugyan 
ítélő bíró, de mindig az irgalmas és megbocsátó 
Isten megbízásából ítélkező bíró. Isten pedig 
minden megtérő bűnösnek megbocsát, így a 
gyóntató pap ítélete is minden esetben felmentő, 
azaz megbocsátó ítélet. Egyetlen feltétel az őszinte 
bűnbánat és hogy ne legyenek a feloldozást akadá-
lyozó körülmények. (Pl.. egyházi szempontból 
érvénytelen házasság, vagy házasságkötés előtti 
egybeköltözés) Kívánom, hogy, aki gyónásra 
készül, legyen része az örvendetes gyónás 
élményében. A nagyhéten bőven lesz alkalom a 
szentgyónás elvégzésére. Lásd az első oldalon 
található tájékoztatót.       
 Szeretettel hívom a kedves Híveket a Szent 
Három Nap liturgikus ünnepeire is, Nagycsütör-
tökön este 6, Nagypénteken is este 6, Nagyszom-
baton este 8 órára. Nagypénteken délután 3 órakor, 
az isteni irgalmasság órájában keresztúti áhítat is 
lesz.          
 Szép élményt nyújt Nagycsütörtökön délelőtt 
10 órakor a Szent István bazilikában bemutatott 
olajszentelési szentmise, ahol bíboros főpászto-
runkkal együtt misézik az egyházmegye papsága. A 
papság ünnepe, a papi ígéretek megújításának 
ünnepi alkalma. 
 Felhívom a kedves Hívek figyelmét arra is,  
hogy húsvét vasárnapján szokatlan és teljesen 
egyedi a miserend. Erre okvetlenül figyeljünk, 
nehogy emiatt elmaradjon a szentmise és ezért 
szomorúan, sőt nehogy emiatt bosszankodással és 
haraggal teljenek el a húsvéti ünnepi napok. 
További áldott készülődést, örömmel végzett 
szentgyónást kíván:  Zoltán atya  
 GYŰJTÉS A SZENTFÖLD JAVÁRA: Ma, 
vasárnap, márc. 29-én, országos gyűjtés van a 
Szentföld és az ott élő keresztények javára. Az 
adományokat a szentmisék után a templom kijáratainál 
gyűjtjük. Köszönjük.   
 PANNONIA SACRA MISE: Április 8-án, 
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a 
Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 
részvétele miatt.     
 ELSŐPÉNTEK

 

 (!) A húsvéti ünnepre való 
tekintettel április 10-én, pénteken lesz az elsőpénteki 
szentmise a magyar családokért. Az esti 6 órai 
szentmisét és szentbeszédet dr. Orosz András Lóránt 
ferences atya, egyetemi tanár, a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola tanára mondja. Témája: 
„Házasságok érvényessége katolikus szemmel” A 
szentmise után beszélgetésre is lesz lehetőség a 

plébánia földszinti előadótermében. Minden 
érdeklődőt várunk.  

INGYENES JOGSEGÉLY-SZOLGÁLAT: 
A hónap első keddjén, április 7-én 14-től 16 óráig 
a plébánia (Ignotus u. 9.) földszinti tárgyalójában 
lesz az ingyenes jogsegély-szolgálat. 
 NYUGDÍJAS KLUB: Előzetesen hirdetjük, 
hogy a húsvéti ünnepre való tekintettel áprilisban 
az összejövetel a hónap második ill. a hónap 
negyedik szerdáján, április 8-án és április 22-én 
lesz.      
 KÖNYVAJÁNLÓ:

       

 Kölcsönkönyvtárunkból 
ajánljuk Szentmihályi Szabó Péter történelmi 
regényeit: Avarok gyűrűje, Gellért, A látó és a vak, 
Édua és Kun László, Kapisztrán és Hunyadi, 
Lázadók. A könyvtár nyitva tartása a Hírlevél első 
oldalának alján található.     
 

A HÉTEN LESZ
Március 30  -  április 4. Nagyhét  
Április 5. Húsvétvasárnap 
Április 6 – április 12. Húsvét hete   
 

  

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Csébi Kevin Brendon (IV. 6.)  
Bancsók Valentínó (IV. 6.)  
Pálfi Kristóf (IV. 12.)  
Oláh Karolina (IV. 12.)  
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:  
Kozma Károlynét (III. 30.) (Farkasrét)   
Per Lászlónét (IV. 7.) (Szt. Gellért Pl)  
SZENTMISE ELHUNYT  
SZERETTEINKÉRT
Március 31-én, kedden reggel 7 órakor . 

  

 
SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI:  
Virágvasárnap: Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mk 14,1-
15,47 
Nagyhétfő: Iz 42,1-7; Jn 12,1-11  
Nagykedd: Iz 49,1-6; Jn 13,21-33.36-38  
Nagyszerda: Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25  
Nagycsütörtök: Kiv 12,1-8.11-14; 1Kor 11,23-
26; Jn 13,1-15  
Nagypéntek: Iz 52,13-53,12; Zsid 4,14-16; 5,7-
9; Jn 18,1-19,42  
Nagyszombat: Lásd az Adoremusban  
Húsvét vasárnap: Lásd az Adoremusban  
Húsvét hétfő: ApCsel 2,14.22-33; Mt 28,8-15  
Kedd: ApCsel 2,36-41; Jn 20,11-18  
Szerda: ApCsel 3,1-10; Lk 24,13-35  
Csütörtök: ApCsel 3,11-26; Lk 24,35-48  
Péntek: ApCsel 4,1-12; Jn 21,1-14  
Szombat: ApCsel 4,13-21; Mk 16,9-15  
Vasárnap: ApCsel 4,32-35; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-
31- 


