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2015. ápr.12.  A megszentelt élet éve,  Szentlélek éve  Isteni Irgalmasság Vasárnapja 

 

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 

 SZENTÓRA

 

 lesz a mai napon, az Isteni 
Irgalmasság vasárnapján, 3 órától, az irgalmasság 
órájától kezdődően a Jézus Szíve Család tagjainak 
részvételével.         
 5 órától a szokásos vasárnapi  szentségimádást  
végezzük. Hívjuk, várjuk az imádkozni vágyókat. 

HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS lesz 
a jövő vasárnap, április 19-én a hónap harmadik 
vasárnapján az egyházmegyei tartozásunk további 
törlesztése céljából a szentmisék végén a 
kijáratoknál. Hálásan köszönjük a megértést, és a 
további nagylelkű támogatást. Isten fizesse meg!  
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz 
április 13-án, hétfőn, este ½ 8 -kor a plébánián. 
Szeretettel várjuk a testület tagjait.  
  KISKÖZÖSSÉGEK MISÉJE: Április 14-én, 
a hónap második keddjén lesz a plébániai 
kisközösségek miséje este 6 órakor a nagytemp-
lomban. Szeretettel várjuk plébániánk kisközössé-
geinek minden tagját és mindazokat, akik 
csatlakozni szeretnének valamelyik közösséghez.
 ELSŐÁLDOZÁS: A Pannonia Sacra 
Katolikus Általános Iskola növendékeinek 
elsőáldozása lesz, április 19-én, jövő vasárnap, 
délután 3 órakor. A kedves Hívek imáiba ajánljuk 
plébániánk Katolikus Általános Iskolájának 
elsőáldozóit,valamint az iskola tanárait és diákjait.
 SZÉP EST: Sok szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt, családosokat és fiatalokat 
egyaránt különleges, tavaszi hangulatú Szép 
Estünkre április 18-án, szombaton 18 órától a 
plébánia földszintjére. Az est folyamán lesznek 
szépirodalmi és zenei produkciók, kvíz, valamint 
teaház és limonádé bár is. Töltsünk együtt egy szép 
estét!        A szervezők 
 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 
társadalmi hittanórája április 20-án, hétfőn este 7 
órakor kezdődik a kistemplomban. Várjuk az 
érdeklődőket.        
 ,ORSZÁGOS MINDSZENTY ZARÁN-

DOKLAT: Előzetesen hirdetjük, hogy május 2-án, 
szombaton lesz a hagyományos országos 
Mindszenty zarándoklat Esztergomba. Az ünnepi 
szentmise 10.30-kor kezdődik az esztergomi 
bazilikában, amelyet dr. Erdő Péter, bíboros, 
prímás, esztergom-budapesti érsek úr pontifikál. 
 NAPKÖZIS TÁBOR:

www.hittanosok.com

 Szeretettel hívunk 
minden alsós és felsős gyermeket a nyári szünet 
első hetében, június 16-tól 19-ig immár ötödik 
alkalommal megrendezendő táborunkba. Minden 
nap 9 és 16 óra között a változatos programok, az 
izgalmas játékok, a vidám hangulat mellett lelki 
töltekezéssel is várjuk résztvevőinket. Jelentkezés 
június 7-ig az 5.000.- Ft részvételi díj 
befizetésével és a kitöltött jelentkezési lappal az 
irodában, vagy a szervezőknél lehetséges. 
Jelentkezési lap a nagytemplomban az ingyenes 
asztalról elvihető. További információ a 

 honlapon található.  
        A szervezők 
 HITTANTÁBOR:

www.hittanosok.com

 Minden alsós és felsős 
gyermeket nagy szeretettel várunk az augusztus 
10-től 15-ig Fehérvárcsurgón megrendezendő 
hittantáborunkba. Nagyszerű programok, interaktív 
lelki tartalmak, beszélgetések és kiváló hangulat 
vár minden leendő táborozónkra! Hozzájárulás a 
költségekhez 18.000.- Ft/fő, testvérek esetén 
14.000.-Ft/fő. Szükség esetén támogatás 
igényelhető. Jelentkezni június 30-ig lehet az 
irodában, vagy a szervezőknél, a jelentkezési lap 
leadásával és a hozzájárulás befizetésével. 
Jelentkezési lap a nagytemplomban az ingyenes 
asztalon található. További információk a 

 honlapon olvashatók.   
        A szervezők  
 GYÓGYÍTÓ ÖNISMERETI TRÉNING. 
Testi, lelki fájdalmak esetén megváltozik 
önértékelésünk, a szenvedés révén másként éljük át 
a külvilágot is. Koncentráció-zavarok, 
fáradékonyság, 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. Vezeti dr. 
Takách Gáspár, pszichiáter-pszichoterapeuta. 
 FILMAJÁNLÓ: A „Marie története” (A 
Sötétségből a Fény felé) megtörtént eseményeken 
alapszik. Franciaország, a 19. század vége. Marie 
Heurtin vakon és siketen született, környezetével 
nem tud kommunikálni. Szülei az orvosok tanácsa 
ellenére sem adják be intézetbe, hanem egy zárdát 
keresnek fel, ahol az apácák siket nőkről 
gondoskodnak. Marguerette nővér, egy fiatal apáca 
szárnyai alá veszi Marie-t. Elnyeri a világtól 
elszigetelten élő lány bizalmát, és a hit és szeretet 
erejével megtanítja arra, hogyan fejezheti ki 
önmagát. A hitből táplálkozó segítő és együtt érző 
szeretet csodálatos gyümölcsét tárja elénk ez a 
valóságos történet. A filmet a Tabán moziban 
nézhetik meg a kedves érdeklődő Testvérek. A film 
megtekintését bizalommal ajánlom:       Zoltán atya
 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.     
 

  

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 foglaltakat. 
      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 szem. J    öv. adó másik 1 %-át

 Szeretettel ajánljuk a kedves Hívek figyelmébe 
a 

 különböző 
szervezeteknek, alapítványoknak lehet felajánlani.  

Plébániánk vonzáskörében működő alapítványok 
adószámait, melyeket alább közlünk:  
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  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:  

Mester Imola (IV.19)  
Mester Emma (IV.19)  

Sipos Ábel (IV.18.)  
Sütő Virág Mária (IV.18.)  
Jankovics Milla (IV.18.)  
Varsányi Emma Zsófia (IV. 19.)  

HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Giczi László– Zsin Mónika (VI.18).  
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:  
Varga Zoltánnét (IV. 14.) (Farkasrét)   
Lázi Imrét (IV. 17.) (Szt. Gellért Plébánia) 
  
A HETI SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Csel 4,32-35; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31 
Hétfő: ApCsel 4,23-31; Jn 3,1-8  
Kedd: ApCsel 4,32-37; Jn 3,7b-15  
Szerda: ApCsel 5,17-26; Jn 3,16-21  
Csütörtök: ApCsel 5,27-33; Jn 3,31-36;  
Péntek: ApCsel 5,34-42; Jn 6,1-15  
Szombat: ApCsel 6,1-7; Jn 6,16-21  
Vasárnap: ApCsel 3,13-15.17-19; 1Jn 2,1-5a; Lk 
24,35-48 


