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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 

          ÖKUMENIKUS IMAHÉT                                  
 
Az imahét jelmondata: „ Jézus így szólt hozzá: 
„Adj innom!” A Krisztus-hívők (keresztények, 
keresztyének) egységéért végzett ökumenikus 
imahét ma véget ér. A záró közös ima ma, január 
25-én a 

A KRISZTUS HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT: 

Budahegyvidéki Evang.Egyhközségben.  
este ½ 7 órakor lesz. A szónok:

 

.Dr. Bogárdi 
Szabó István ref. püspök. Ezután beszélgetésre 
alkalmas agapéval zárul az ökumenikus imahét.  

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Az 
elmúlt vasárnap 304.800.- Ft gyűlt össze a 
főegyházmegyei kölcsön törlesztésére. Hálásan 
köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg.  
 BIBLIAÓRA HELYSZÍNÉNEK VÁL-
TOZÁSA: Felhívjuk a kedves Hívek figyelmét, 
hogy Bolberitz atya január 14-től a kistemp-
lomban tartja a bibliaórát este 7 órai kezdettel.  
 FELSŐTAGOZATOS TANULÓK FAR-
SANGJA: Nagy szeretettel várunk minden 10-
14 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 olvasha-
tók.  Doma, Beni, Ágó és a többi szervező 
 „MÁRIA FÖLDJÉN” – NÉZZÜK MEG 
EGYÜTT: Juan Manuel Cotelonak, Az utolsó 
hegycsúcs rendezőjének új filmjét, a Mária 
földjén című alkotást nézhetjük meg az Uránia 
filmszínházban február 15-én, vasárnap délután 
3 órakor. Jelentkezni lehet a plébánia irodájában 
február 8-ig, hivatalos időben, a jegy árának 
befizetésével. A mozijegy ára 700.- Ft. Kérjük a 
résztvevőket, hogy az előadás napján ½ 3 -ra 
érkezzenek a mozihoz!    
 BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK FAR-

SANGI BÁLJA: A budai egyházközségek  bál-
ja 2015. február 14-én, szombaton lesz a MOM 
Kulturális Központban. XII. Csörsz u. 18. 
Jegyek kaphatók a plébánia-irodában 4.000 Ft-
os áron.         
 PÜNKÖSDI AUTÓBUSZOS ZARÁN-
DOKLAT CSÍKSOMLYÓRA

 

: 2015. május 
22-25 között a városmajori Kolping Család 
Egyesület szervezésében, Lambert Zoltán 
plébános atya vezetésével autóbuszos zarándok-
lat lesz. Jelentkezni lehet a plébánia irodájában 
irodai ügyelet alatt:. H-P: 10-12 és 16.00-17.00 
óra között (telefonszám: 212-46-56). 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 KÖZREMŰKÖDŐK-
NEK, 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 főbejá-
rat külső ajtaja önmagától is becsukódik, de 
csak hangos csattanással. Ezért kérjük, hogy a 
külső ajtót kézzel, csendesen szíveskedjenek 
becsukni.                   Köszönöm, Zoltán atya
 KÖLCSÖNÖS TAPINTAT ÉS TISZTE-
LET EGYMÁS IRÁNT.

 A szentmisében sorra kerülő liturgikus 
békeköszöntés, kézfogás is alkalom lehet a 
tapintatos figyelmesség gyakorlására. Egyik 
kedves hölgy „panaszolta”, hogy a mellette álló 
igen kedves úr, mosolygó arccal, barátságosan, 
de úgy megszorította a ízületi bántalmak miatt 
fájó kezét, hogy majdnem feljajdult. Legyen a 
kézfogás barátságos, de gyengéd az ilyen és 
hasonló esetekben. A mai járványos időben 
pedig ne ütközzünk meg azon, ha valaki, félve a 
betegségtől, csak barátságos intésre emeli a 
kezét, de nem szeretne kezet fogni. Ha mi nem 
is félünk, legyünk figyelemmel a mellettünk álló 
félelmére. Így is építjük plébániai 
szeretetközösségünket.  
    

 Tudjuk, hogy nem 

illik a szentmiséről késni, de sajnos ez régi 
gyengéje a templomba járó kedves Híveknek. 
Bár nem adjuk fel a reményt, hogy mi is meg 
tudjuk majd valósítani a más országban látott jó 
példát. Mise megkezdésekor becsukják a 
templomot. Nem is nyitogatja senki a kaput, 
mert mindenki már pontosan megérkezett. 
Addig is, amíg ez nálunk is megvalósul, kérem a 
pontosan érkező kedves Testvéreket, hogy ne a 
pad szélére üljenek, kivéve a mozgáskorlátozott 
betegeket. Ez ugyan meg nem érdemelt tapintat 
a később érkezők felé, de legalább így kevésbé 
zavarja a már a padban ülőket, ha a szélén 
ülőkön keresztül kell bejutnia a pad közepére. 

A HÉTEN LESZ
Hétfőn: Szt. Timóteusz és Szt. Titusz püspökök 
Szerdán: Aquinói Szt. Tamás pap és egyh.tan. 
Szombaton: Bosco Szt. János áldozópap   

  

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Moldován-Haidegger Áron (I.29.)        
Rimóczi Ádám Levente (I.31.)                         

Dr. Czvernez Jánost (I.26.) (Szt. Gellért Plébánia) 
Dr. Bajcsay Pálnét (I.27.) (Farkasrét)  
Zsednai Pálnét (I.27.) (Szt. Gellért Plébánia)   

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK 

Január 28-án, szerdán este 6 órakor.   
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI
Vasárnap: Jón 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-
20  
Hétfő: 2Tim 1,1-8, Lk 10,1-9                                            
Kedd: Zsid 10,1-10; Mk 3,31-35  
Szerda: Zsid 10,11-18; Mk 4,1-20           
Csütörtök: Zsid 10,19-25; Mk 4,21-25           
Péntek: Zsid 10,32-39; Mk 4,26-34   
Szombat: Zsid 11,1-2,8-19; Mk 4,35-41               
Vasárnap: Mtörv 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk 
1,21-28 
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