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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 17.00       Rózsafüzér minden szombaton 17.15 
Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): vasárnap 10.00-11.00 

Felelős szerkesztő: Forgács Alajos plébános 

DR. ERDŐ PÉTER BÍBOROS ÚR 
RENDELKEZÉSE SZERINT április 17-étől ismét 
a nép részvételével tartjuk a szentmiséket. Az 
MKPK határozata szerint, a vasárnapi szentmisén való 
részvétel kötelezettsége alóli felmentés további 
intézkedésig érvényben marad.  

 

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK: 
Templomainkban a püspöki konferencia útmutatása 
szerint továbbra is érvényesek az általános irányelvek. 
Nevezetesen: 
- Csak az egészségesek jöjjenek szentmisére. 
- Kérjük a templom bejáratánál lévő kézfertőtlenítő 

használatát.  
- 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.  
Hittanórát és más jellegű összejöveteleket még nem 
tartunk sem a „kistemplomban” sem a plébánián. 
A kijárási tilalom este 10 órától érvényes, ennek 
megfelelően április 18-ától ismét megtartjuk a 
vasárnaponkénti 19.30 órai szentmisét.   

A SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSÁRA: 
Április 17-től visszaállt a templomi gyóntatás rendje. 
A keresztség és a házasság szentségének 
kiszolgáltatása továbbra is csak a szűk család 
részvételével lehetséges. 

SZENTMISÉK KÖZVETÍTÉSE: április 17-től, 
mivel a szentmisék ismét nyilvánosak, ezért a 
továbbiakban hétköznaponként a 7 és 18 órai, vasárnap 

 

valamennyi szentmisét közvetítjük templomunk 
youtube csatornáján. A reggel 7 órai szentmisét a 
Katolikus Rádió is közvetíti.  

SEGÍTŐKET KERESÜNK: Kérjük azokat a 
kedves Testvéreket, akik szívesen segítenek a padok 
könyöklő részének és a kilincseknek fertőtlenítésében, 
hogy szándékukat jelezzék a sekrestyében. Az 
eszközöket biztosítjuk. 

 LITÁNIA MÁJUS HÓNAPBAN: A Szűzanya 
hónapjában hétköznaponként az esti szentmise után és 
vasárnap a 17 órakor kezdődő szentóra keretében a 
loretói litániát énekeljük. 
 HIVATÁSOK VILÁGNAPJA: A mai vasárnap, 
április 25. a hivatások 58. világnapja. E napon 
különösen is imádkozzunk a papi hivatásokért és a 
papok hűségéért. A szentatya üzenetét „Szent József: 
a hivatás álma” címmel olvashatják a 
https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2021-
03/papa-hivatas-vilagnap-szent-jozsef-alom-szerzetes-
pap.html weboldalon. 
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Múlt 
vasárnap, április 18-án „harmadik vasárnapi” gyűjtést 
tartottunk a mennyezeti freskók restaurálásának a 
folytatására, 394.500,- Ft gyűlt össze. Adományaikat 
köszönjük. 
 A restaurátorok elkezdték Aba-Novák Vilmos 
Teremtés című freskóciklusa 1-2-3. napi három 
képmezőjének és a mellékképeknek tisztítását, 
restaurálását. A restaurálás előtti állapotról készült 
képeket, majd a folyamatosan bővülő fotóalbumot, 
melyet Dr. Grynaeus András készített és bővít, a 
következő hivatkozáson nézhetik meg a kedves hívek: 
 https://photos.app.goo.gl/8uyCME2BQZSAm3MdA 
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A három megújuló részlet: Nappalok és éjszakák 
teremtése, Alsó és felső vizek szétválasztása és a 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.  

 

MAJORI IMALÁNC: A plébániai imaláncba 
áprilisban az alábbi linken csatlakozhatnak a 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. 

„Hit, tudomány, társadalom címmel jelent meg a 
Szent Istvánt Társulat kiadásában egy különleges kötet 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
alkalmából, amely a tudós társadalom hozzájárulása a 
világesemény előkészületeihez.” E címmel eredetileg 
egy konferenciát terveztek, amire azonban a 
világjárvány miatt nem kerülhetett sor. A felkért 
előadók – természet- és társadalomtudósok, jogászok, 
teológusok - írásban küldték el gondolataikat, 
melyeket ez a kötet fog egybe. 

Lelki felkészülés a NEK-re: a Belvárosi 
Nagyboldog-asszony Főplébánia-templom Facebook 
felületén minden este 19:00 órakor egy jeles hitszónok 
vagy pap osztja meg gondolatait az Oltáriszentségről. 
A 3-5 perces elmélkedések követhetőek a 
www.facebook.com/belvarosiplebaniatemplom 
felületen, majd folyamatosan visszanézhetők a 
templom YouTube csatornáján is. 

https://www.youtube.com/channel/UCkkFTQTGS
DrHcNQqOfA2oYw 
 Önkéntesek jelentkezését várják a szervezők a 
Kongresszusra. További információt a következő 
oldalon találhatnak: 
https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg 

  

SZENTSÉGIMÁDÁS TEMPLOMUNKBAN: 
hétköznapokon: 7.30-8.00, pénteken 18.30-19.30, 
vasárnap 17.00-17.45 között van szentségimádási 
lehetőség a kitett Oltáriszentség előtt. Mindezek jó 
alkalmak, hogy személyesen találkozhassunk Jézussal 
az Eucharisztiában. 

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: 
Szerdán: Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú és 
Montforti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap 
Csütörtökön: Sienai Szent Katalin, szűz és 
egyháztanító, Európa társvédőszentje 
Pénteken: Szent V. Piusz pápa 
Szombaton: Szent József, a munkás 

EZEN A HÉTEN BÚCSÚZUNK 
Dr. Török Ottóné (04.27) Farkasrét, alsó 
Ambrus János Vilmos (04.29.) Újköztemető 
 

A  HETI  SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI: 
Vasárnap: ApCsel 4,8-12; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18 
Hétfő: ApCsel 11,1-18; Jn 10,1-10 
Kedd: ApCsel 11,19-26; Jn 10,22-30 
Szerda: ApCsel 12,24-13,5a; Jn 12,44-50 
Csütörtök: 1Jn 1,5-2,2; Mt 11,25-30 
Péntek: ApCsel 13,26-33; Jn 14,1-6 
Szombat: ApCsel 13,44-52; Jn 14,7-14 
Vasárnap: ApCsel 9,26-31. 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8 
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