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2021. április 11.               Isteni Irgalmasság vasárnapja              Húsvét II. vasárnapja 

 

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA 
1122 Budapest Csaba u. 5.        Honlap: www.varosmajoriplebania.hu 

Bankszámlaszám: OTP 11712004-20037934 
Elérhetőségek: 212-4656        06-20-8280-555       email: vmajorplebania@hcbc.hu 

Irodai ügyelet: Ignotus u. 9. Kedden és csütörtökön: de. 10.00-12.00, du. 16.00-17.00, Szerdán: du. 16.00-
17.00  Sürgősségi betegellátás: 213-9620 

Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és csütörtök de. 10.00-12.00  
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   
Szeretetláng imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 

Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): vasárnap 10.00-11.00 
Felelős szerkesztő: Forgács Alajos plébános 

 

MISÉK KÖZVETÍTÉSE TEMPLOMUNK-
BÓL: Mivel a szentmiséket április 17-ig továbbra is a 
hívek személyes részvétele nélkül mutatjuk be, ezért 
templomunk youtube csatornáján valamennyi 
szentmisénket közvetítjük. A reggel 7 órai szentmisét a 
Katolikus Rádió is közvetíti.  

 

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK: Bíboros 
úr körlevele értelmében április 17-től, szombattól 
ismét a hívek jelenlétében tarthatjuk szentmiséinket. A 
püspöki konferencia útmutatása szerint továbbra is 
érvényben maradnak az általános irányelvek. 
Nevezetesen: 
- Csak teljesen egészségesen jöjjenek el a 

szentmisére. 
- Kérjük, hogy mindenki kézfertőtlenítés után 

lépjen be a templomba, belépéskor használják az 
automata kézfertőtlenítőt. 

- Kötelező az orr és a száj eltakarását szolgáló 
maszk használata. 

-  Az áldoztatás kézbe történik. 
- Tartsanak egymástól 1,5–2 m távolságot.  
- A szentmisén a kézfogást mellőzzék. 
- Perselyezés a szentmise végén történik. 
Köszönjük megértésüket és kérjük segítő 
együttműködésüket.  
A kijárási tilalom este 10 órától érvényes, ennek 
megfelelően 18-ától ismét megtartjuk a 
vasárnaponkénti 19.30 órai szentmisét. 
 A plébániai hitoktatásban az iskolai rendtartás 
szempontjai az iránymutatók. 
 

A SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSÁRA 
vonatkozó rendelkezésekről a honlapon, 
hirdetőtáblánkon és a levelezőlistán tájékoztatjuk majd 
a kedves híveket. 

 

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA: A 
mai vasárnapon, április 11-én, Húsvét II. vasárnapján 
van az Isteni Irgalmasság vasárnapja. „Ezen a napon 
megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét 
árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához 
közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám…” részlet 
Boldog Faustyna Kowalska nővér naplójából.  

 SZENTMISE: Április 17-én, szombaton 8 órakor 
szentmisét mondunk Bodó Károly atya, templomunk 
egykori papjának lelki üdvéért. 
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Jövő 
vasárnap, április 18-án „harmadik vasárnapi” gyűjtést 
tartunk a mennyezeti freskók restaurálásának a 
folytatására. 
 Elkészült az állványzat a templomban, és a 
restaurátorok hozzáláttak a freskóciklus, Teremtés 1-2-
3. napi három képmezője és a mellékképek 
tisztításának, restaurálásának. E három részlet: 
Nappalok és éjszakák teremtése, Alsó és felső vizek 
szétválasztása és Nap és bolygók teremtése. A munka 
várhatóan augusztusban fejeződik be. 

 ÜGYINTÉZÉS, IRODAI NYITVATARTÁS: 
     Tájékoztatjuk a híveket, hogy az iroda az 
Ignotus u. 9. szám alatt található. Ügyfélfogadási 
idő: kedden és csütörtökön délelőtt 10-12, délután 
16-17 és szerda délután 16-17 óra között.  
A kertkapunál és a házkapunál is kérjük, hogy az 
„IRODA” csengőt nyomják meg. 
     Továbbra is kérjük, hogy ÜGYFÉLFOGADÁSI 
IDŐBEN, ÉS ELSŐSORBAN TELEFONON, ILL. E-MAIL-
BEN KERESSÉK AZ IRODÁT, SZEMÉLYESEN CSAK 
INDOKOLT ESETBEN JÖJJENEK. Az irodai tartózkodás 
alatt a szájmaszk viselése kötelező.  

http://www.varosmajoriplebania.hu/
mailto:vmajorplebania@hcbc.hu


 

 

MAJORI IMALÁNC: A plébániai imaláncba 
április hónapban is az alábbi linken csatlakozhatnak a 
kedves hívek:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tB6v1FJI
KEIvIhTGNsDdySL4elPlpN-
tPBkkryhNYto/edit#gid=195934585  

NEK HÍREK: Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus (NEK) programjáról, a kongresszus 
híreiről, az előadókról a https://www.iec2020.hu/hu 
oldalon tájékozódhatnak a kedves hívek. 

Tavaly hiába vártuk, hónapokra karanténba került 
a Missziós kereszt, Ozsvári Csaba ötvösművész 
alkotása. Idén reményeink szerint plébániánkon 
fogadhatjuk a Kongresszus missziós szimbólumát 
június 4-10. között, Jézus Szentséges Szívének ünnepe, 
templomunk búcsúja előtti napokban. 

A fényes héten dr. Erdő Péter bíboros úr 
gondolatait olvashatjuk a https://www.iec2020.hu/hu 
oldalon. 
 „Jöjjetek hozzám mindnyájan – Még egy év a 
tetteknek” címmel olvashatjuk a NEK negyedik 
előkészítő évére kiadott füzetet a  
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Elokeszuleti
%20fuzet/jojjetek_hozzam_mindnyajan.pdf 
weboldalon. Arra hívnak minket a szerzők, hogy ennek 
az évnek a középpontjába a tetteket, mégpedig a hitből 
fakadó tetteket helyezzük. 

A huszonegyedik NEK Podcast vendége Versegi 
Beáta Mária nővér volt. Meghallgatható a következő 
oldalon: 
https://www.iec2020.hu/hu/podcast-ami-neked-szol 

Önkéntesek jelentkezését várják a szervezők a 
Kongresszusra. További információt és az 
előregisztrációs ívet a következő oldalon találhatják: 
https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg 
 Fábry Kornél atya Misevlog sorozatának második 
évada az ünnepi szentmisékkel, és egyes ünnepkörök 
liturgiájával foglalkozik. Elérhetőség: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgzJJPmOUS
ViAFpAR3TnNDaTSPdjfbFKL A sorozat egyes részei 
már angol nyelven is elérhetőek. 

SZENTSÉGIMÁDÁS TEMPLOMUNKBAN: 
hétköznapokon: 7.30-8.00, pénteken 18.30-19.30-ig is, 
vasárnap 17.00-17.45 között van szentségimádás a 
kitett Oltáriszentség előtt. Mindezek jó alkalmak arra, 
hogy egyénileg vagy közösségben személyesen 
találkozhassunk Jézussal az Eucharisztiában. 

SZENT JÓZSEF ÉV-et hirdetett a szentatya a 
„Patris corde” („Atyai szívvel”) kezdetű apostoli 
levelével. Szentévi búcsú nyerhető az év során, mely 
2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart.  
Ferenc pápa e szavakkal jellemzi Szent Józsefet: 
„Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten 
akaratával szemben. Bátran kreatív, munkás, aki 
mindig árnyékban mard.” 

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 + 1 %: 
Kérjük a kedves híveket, hogy ajánlják fel személyi 
jövedelemadójuk 
 1. 1 %-át a Magyar Katolikus Egyház javára, 
Technikai száma: 0011. 

2. Köszönettel vesszük, ha a plébániánkhoz 
tartozó alapítványok valamelyikének a javára 
rendelkeznének a másik 1% - ról. 
 Ebben a reményben szeretettel ajánljuk 
figyelmükbe a következő alapítványokat: 
 

- Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:   
Cél: A templom állagmegóvása  18040252-1-43 
 

- Városmajori Márton Áron Alapítvány:  
Cél: Közös programok támogatása 19675871-1-43 
 

- Városmajori Katolikus Egyesület:  
Cél: Közösségépítés, karitatív munka 19666433-1-43 
 

- Budai Katolikus Iskola Alapítvány:  
Cél: A Pannonia Sacra támogatása 19668167-1-43 
 

- Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány:  
Cél: Cserkészeink támogatása 18253643-1-43  

 

Hálásan köszönjük Római Katolikus Egyházunk 
és alapítványaink nagylelkű támogatását! 

 
JELES NAPOK EZEN A HÉTEN: 

 
Kedden: Szent I. Márton, pápa és vértanú 
Pénteken: Soubirous Szent Mária Bernadett, szűz 

 

A  HETI  SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI: 
Vasárnap: ApCsel 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 3,7-15 
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 
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