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Szentlélek éve

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
A KRISZTUS HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT:
A keresztények egységéért az egész
keresztény világban végzett ökumenikus imanyolcad január 18-án, ma, vasárnap,
kezdődik és tart január 25-én vasárnapig. Az
imahét jelmondata: „Jézus így szólt hozzá:
„Adj innom!” Mindenkit buzdítunk, hogy a
városmajori, pénteki imaalkalmon, január 23án, minél többen vegyünk részt. A hét
folyamán pedig legalább egy-két alkalommal
látogassunk el a környező templomokba is a
közös imára a kiírt rend szerint. Az imahét
napjain minden alkalommal este ½ 7
órakor kezdődnek a közös imák, amit
találkozásra és beszélgetésre alkalmas agapé
követ. Az ima-nyolcad országos megnyitó
istentiszteletére ma, január 18-án, vasárnap
19.00 órakor a Szent István Bazilikában kerül
sor.
AZ IMATALÁLKOZÓK RENDJE
18.Vasárnap: Budahegyvidéki Ref. Templom .
Böszörményi u.28. Lambert Zoltán,rk. plébános.
19. Hétfő: Szent Kereszt Római Kat. Templ. Igazg.
Táltos u.16. Keczkó Pál evang. parókus lelkész
20. Kedd: Felsőkrisztinavárosi Rk. Templom
Apor Vilmos.tér9. Berta Zsolt ref.parókus lelkész
21. Szerda: Istenhegyi Szt.László Rk Templom
Diana út 15. Korpos Orsolya ref.beosztott lelkész
22. Csütörtök: Svábhegyi Református Templom
XII. Felhő u.10. Csépányi Gábor rk. káplán
23. Péntek: Városmajori Jézus Szíve Pl.
Csaba u.5. Ablonczy Tamás ref. beosztott lelkész
24. Szombat: Farkasréti Rk. Plébániatemplom
Hegyaljaút 139. Dr.Bácskai Károly ev.egyet.tan.
25.Vasárnap: Budahegyvidéki Evang.Egyhközség.
Kékgolyó u17.Dr. Bogárdi Szabó István ref. püsp

Évközi 2. Vasárnap

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS:
Január 18-án, ma, vasárnap, a szentmisék után
a kijáratnál gyűjtés lesz az egyházmegyei
tartozásunk további törlesztése céljából. Hálásan
köszönjük a segítséget.
ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÜNNEPE A MARGITSZIGETEN: A hagyományokhoz híven a margitszigeti szabadtéri
oltárnál január 18-án, ma, vasárnap 11.00 órai
kezdettel mutat be szentmisét dr. Erdő Péter,
bíboros főpásztorunk. Szeretettel hívja és várja a
plébániákról a zarándokokat.
TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly
atya társadalmi hittanórája január 19-én, hétfőn
este 7 órakor lesz a kistemplomban.
Témája:Ferenc pápa karácsonyi tevékenysége.
BIBLIAÓRA HELYSZÍNÉNEK VÁLTOZÁSA: Felhívjuk a kedves Hívek figyelmét,
hogy Bolberitz atya január 14-től a kistemplomban tartja a bibliaórát este 7 órai kezdettel.
NYUGDÍJAS KLUB: A legközelebbi
összejövetel január 21-én, szerdán, lesz 10-től
12 óráig a torony földszintjén. „Együtt lenni
jó! „
FELSŐTAGOZATOS TANULÓK FARSANGJA: Nagy szeretettel várunk minden 1014 éves gyermeket farsangunkra, melyet január
31-én tartunk a Plébánián. Idei témánk a hősök.
Kérjük, hogy minden résztvevő öltözzön be egy
általa kedvelt hősnek a jelmezébe, és hozzon
valami finomságot a farsangi agapéra! Részletek
a plakátokon és a hittanosok.com-on olvashatók. Doma, Beni, Ágó és a többi szervező
BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FARSANGI BÁLJA: A budai egyházközségek bálja 2015. február 14-én, szombaton lesz a MOM
Kulturális Központban. XII. Csörsz u. 18. Jegy
kapható a plébánia-irodában 4.000 Ft-os áron.

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

PÜNKÖSDI AUTÓBUSZOS ZARÁNDOKLAT CSÍKSOMLYÓRA: 2015. május
22-25 között a városmajori Kolping Család
Egyesület szervezésében, Lambert Zoltán
plébános
atya
vezetésével
autóbuszos
zarándoklat lesz. Jelentkezni lehet a plébánia
irodájában irodai ügyelet alatt:. H-P: 10-12 és
16.00-17.00 óra között (telefonszám: 212-4656). Költség 45.000 Ft/fő. Havi részletfizetés,
lehetséges!
AZ ÉNEKSZÖVEGEK VETÍTÉSÉNEK
új rendszere megvalósult. Istennek legyen hála!
A vetített szöveg a templom minden részéből jól
látható. A projektoros vetítés bőséges
lehetőséget ad a legkülönbözőbb szövegek és
képek vetítésére. A zászlók egyelőre levétettek a
falról, de rövid időn belül újra a helyükre
kerülnek némi változtatással. Köszönjük a
kivitelezőknek a szép munkát. A megvalósulás
költsége (2,1 millió Ft.) közel 50 %-ban egy
sikeres pályázati forrásból nyerte fedezetét, a
többit (1,3 mill. Ft.) a plébánia fedezte a kedves
Hívek adományaiból. Hálásan köszönjük.
KÖSZÖNET A KÖZREMŰKÖDŐKNEK, SEGÍTŐKNEK. Elmúlt a az adventi és a
karácsonyi idő, amely sok örömet jelentett
mindnyájunknak. Az adventi készülődést és
várakozást a „Rorate” misék és reggeli
zsolozsmák lélekemelő élménye tette teljessé.
December folyamán kis hittanosok készültek
szorgalmasan a fiatalok vezetésével a
karácsonyi pásztorjáték előadására. Az énekkar
és a zenekar tagjai buzgón gyakoroltak, hogy a
karácsonyi ünnepi szentmisén méltó módon
szolgáljanak az énekükkel, zenéjükkel. A
gyermekkori emlékeket idéző, szép és kedves
karácsonyi
énekek
lelkes
énekléséhez
kántoraink nyújtottak segítséget. A ministránsok
és vezetőik fáradhatatlanul és nagy áhítattal
látták el szolgálatukat az oltár körül. A
sekrestyések az ünnepek alkalmával mindig
megterhelőbb
sekrestyei
szolgálatot
a
megbetegedések ellenére is pontosan el tudták
látni. Takarítók és virágdíszítők, és az adventi
koszorú készítői gondoskodtak a liturgikus
időszaknak megfelelő díszekről, díszítésekről, a
templom tisztaságáról. Komoly segítséget
nyújtottak az erős és ügyes fiatalemberek és
férfiak a fenyőfák felállításánál és a karácsonyi
időszak elmúltával a fenyőfák és a Betlehem
lebontásánál. Mi pedig, az itt szolgáló atyák,
Zoltán, Gábor, Károly, Pál és Zsolt atyák,
hálásan
köszönjük
a
fent
felsorolt
munkatársaknak és a lelkes Híveknek, hogy

segítségükkel, imádságos jelenlétükkel szépen
és méltó módon ünnepelhettük meg Urunk
születését,
Karácsony
szent
ünnepét
KÖSZÖNET MINDEN ELMÚLT ÉVI
ANYAGI SEGÍTSÉGÉRT: Hálás szívvel
ismétlem meg az év végi beszámolóban is már
elmondott köszönetemet a kedves Hívek felé,
akik az elmúlt év folyamán is tanúsították
szeretetüket és nagylelkűségüket a templom és a
plébánia anyagi támogatását illetően. Az
önkéntes, név szerint adott támogatások a
szentmisék alatti névtelen adományokkal
kibővítve az elmúlt év folyamán is fedezték a
kiadásainkat. Bizalommal kérjük a kedves
Hívek további segítségét és támogatását is az új
esztendőben. Isten fizesse meg bőkezű
jóságával!
Zoltán atya
FŰTÉS A TEMPLOMBAN: A hideg
beálltával megkezdtük a templom fűtését. A
padokban elhelyezett hősugárzók olykor
légbuborék miatt elzáródnak. Ezért előfordul,
hogy egyik-másik padban nem működik a fűtés.
Igyekszünk ezt állandóan ellenőrizni és mielőbb
kijavítani. A fűtés hatékonysága érdekében kell
az ajtókat csukva tartani. Az ajtók csukásánál,
kérem, figyeljünk arra, hogy csendesen tegyük
be az ajtót. A főbejárat külső ajtaja önmagától is
becsukódik, de csak hangos csattanással. Ezért
kérjük, hogy a külső ajtót kézzel, csendesen
szíveskedjenek becsukni.
Köszönjük.
A HÉTEN LESZ
Szerdán: Szent Ágnes szűz és vértanú
emléknapja
Csütörtökön: Boldog Batthyány-Strattmann
László emléknapja e.
Szombaton: Szalézi Szt. Ferenc püspök és egyh.
tan. emléknapja
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Dr. Semptey Károlynét (I.23.) (Farkasrét)
Lehoczky Zoltánt (I.23.) (Itt az urnatemetőben)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT

Január 22-én, csütörtökön este 6 órakor.
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: 1Sám 3,3b-10.19; 1Kor 6,13c15a.17-20; Jn 1,35-42
Hétfő: Zsid 5,1-10, Mk 2,18-22
Kedd: Zsid 6,10-20; Mk 2,23-28
Szerda: Zsid 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6
Csütörtök: Zsid 7,25-8,6; Mk 3,7-12
Péntek: Zsid 8,6-13; Mk 3,13-19
Szombat: Zsid 9,2-3.11-14; Mk 3,20-21
Vasárnap: Jón 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk
1,14-20

