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2015. február 22.    A megszentelt élet éve,  A Szentlélek éve   Nagyböjt 1. 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 

Február 18-án hamvazószerdán meg-
kezdődött 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. 

Felnőttek lelki napja

 

 jövő szombaton, 
február 28-án lesz a Kistemplomban ½ 10-
től 15 óráig. A lelkinapot vezeti Heiter 
Gottfried premontrei atya. 

BÖJTI FEGYELEM NAGYBÖJT 
IDEJÉN: 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 lehető-
ség nélkül, vagy azok az idős testvérek, 
akik hozatják ebédjüket és ki vannak 
szolgáltatva a szállítóknak. A böjt különbö-
ző formái legyenek Krisztussal és az Egy-
házzal való közösségvállalásunk jelei.  

 A BETEGEK SZENTSÉGÉT nagy-
böjt 4. vasárnapján a 11 órai szentmisében 
fogjuk kiszolgáltatni idős és beteg testvére-
inknek. Jelentkezni az irodában lehet. 
 MIKSÓ SÁNDOR ATYA, 

 

plébániánk 
egykori káplánja és plébánoshelyettese 
Esztergomban meghalt. Temetése március 
2-án, hétfői napon 11 órakor lesz a 
Kőbányai Szent László templomban. 
Templomunkban 24-én, kedden d.u. ¼ 6 
órakor mondunk szentmisét a lelki üdvéért. 
Szeretettel hívjuk a kedves Híveket. 

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJ-
TÉS: Az elmúlt vasárnap 325.000.- Ft 
gyűlt össze a főegyházmegyei kölcsön 
törlesztésére.  Isten fizesse meg!  
 GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKO-
LÁK JAVÁRA: A mai vasárnapon, 
országos gyűjtés van a katolikus iskolák 
javára. Az adományokat a szentmisék után 
a kijáratoknál gyűjtjük. Hálásan köszönjük.
 ELSŐVASÁRNAP: Jövő vasárnap, 
március 1-én, délután 5 órakor közös 
szentórát tartunk.  
 ÖSVÉNY:

 

 A második könyvismer- 
tetés a hozzá kapcsolódó beszélgetéssel 
ma, 16-tól 18 óráig lesz a torony földszint-
jén. Noszlopi László: A világnézetek 
lélektana című könyvét vesszük. Várjuk a 
társaságra és művelődésre vágyókat!  
  

PÜNKÖSDI AUTÓBUSZOS  ZARÁN-
DOKLAT CSÍKSOMLYÓRA a városma-
jori Kolping Család Egyesület szervezésé-



 

 

ben, a plébános atya vezetésével. A 
zarándoklat május 22-25 között lesz. Jelent-
kezni lehet a plébánia irodájában irodai 
ügyelet alatt:. H-P: 10-12 és 16.00-17.00 óra 
között (tel: 212-46-56). Költség 45.000 Ft/fő. 
Részletfizetés lehetséges.  
 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 kedvezményes áron.                                                                                                                                                
 PROGRAMAJÁNLÓ: „Mennyei 
poggyász” címmel Sudár Annamária 
előadóestje lesz február 25-én, szerdán 18 
órakor a Barabás villában. Az értékes és 
széplelki élményt adó műsor most ingyenesen 
hallgatható meg.     
 PARKOLÁS. 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. Itt sem 
a díszburkolatra állva, hanem két kerékkel az 
úton, két kerékkel a kis kockakövekkel 
kirakott járdaszélen lehet az autót leállítani. 
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.  
 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, alapítvá-
nyoknak 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 Közhasz-
nú Alapítvány  
Célja: munkásifjúság támogatása 18236875-1-43 
Budai Katolikus Iskola Alapítvány 
Cél: A Pannonia Sacra támog.    19668167-1-43 
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány 
Célja: a cserkészeink támog.       18253643-1-43
   A HÉTEN LESZ
Kedden: Szt. Mátyás apostol ünnepe 

  

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Farkas Ágnes(II.28.)  

Braxatoris Sándornét II.23. Farkasrét 
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK 

Február 26-án, csütörtökön reggel 7 órakor.  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Ter 9,8-15; 1Pét 3,18-22-; Mk 
1,12-15 
Hétfő: Lev 19,1-2.11-18, Mt 25,31-46  
Kedd: ApCsel 1,15-17.20-26; Jn 15,9-17 
Szerda: Jón 3,1-10; Lk 11,29-32   
Csütörtök: Eszt 4,17; Mt 7,7-12  
Péntek: Ez 18,21-28; Mt 5,20-26  
Szombat: Mtörv 26,16-19; Mt 5,43-48 
Vasárnap: Ter 22,1-2; Róm 8,31b-34-; 
Mk 9,1-9 


