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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   

Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 
Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): vasárnap 10.00-11.00 

Felelős szerkesztő: Forgács Alajos plébános 

ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA van a mai 
vasárnapon, január 24-én. Ezt az ünnepet Ferenc pápa 
alapította, és az évközi idő 3. vasárnapján tartjuk. 
Figyelmeztessen minket ez az ünnep a Szentatya 
szándéka szerint arra, hogy fedezzük fel Isten igéjének 
az időszerűségét és fontosságát életünkben.  

ÖKUMENIKUS IMAHÉT: A keresztény hívek, 
családok és közösségek egymás iránti szeretetéről és 
felelősségéről beszélt Erdő Péter bíboros az 
ökumenikus imahét megnyitóján január 17-én, 
vasárnap este a budapesti Szent István-bazilikában. 
Bővebben a https://www.esztergomi-
ersekseg.hu/hirek/a-krisztuskovetok-egymas-iranti-
szeretete-jel-vilag-szamara oldalon olvashatnak erről. 
Az imahét a mai vasárnapon, január 24-én ér véget.  

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS során 
353.500,- Ft gyűlt össze. Köszönjük adományukat. 
Egyben tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy a húsvéti 
ünnepek utáni héten, április 6-án kezdjük az állványok 
építését az oltár felőli első három oszlopközben. A 
munka várhatóan augusztus első hetére fejeződik be. A 
hívek adományaiból és a Bethlen Gábor Alap 
támogatásából biztosítjuk a munkák fedezetét. Ezúton 
is köszönjük eddigi nagylelkű adományaikat, és kérjük 
további segítségüket. A munkák során fellépő 
kellemetlenségekért elnézésüket kérjük. 

ÜGYINTÉZÉS, IRODAI NYITVATARTÁS: 
Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy az IRODA 
ÁTKÖLTÖZÖTT A PLÉBÁNIA épületébe, az 
Ignotus u. 9. szám alá. Az ügyfélfogadási idő 
változatlan: kedden és csütörtökön délelőtt 10-12, 
délután 16-17 és szerda délután 16-17 óra között.  

 
E-mail címünk és telefonszámunk nem változott.  
A kertkapunál és a házkapunál is kérjük, hogy az 

„IRODA” csengőt nyomják meg. 
Továbbra is kérjük, hogy ügyfélfogadási időben 
elsősorban telefonon, ill. e-mail-ben keressék az irodát, 
és személyesen indokolt esetben, előzetes telefonos 
egyeztetés után jöjjenek. Az irodai tartózkodás alatt a 
szájmaszk viselése kötelező.  

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK: A Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint a 
koronavírus okozta vészhelyzetben a templomok, 
továbbra is nyitva maradnak. „A nyilvános liturgiák 
(szentmisék, zsolozsmák, keresztutak, litániák, 
rózsafüzérek, keresztelés, házasságkötés) a hatósági 
kijárási korlátozásokkal összhangban továbbra is 
tarthatók.” Kérem az ájtatosságokon résztvevőket – a 
szentmisék kivételével – hogy maguk után a szükséges 
fertőtlenítést végezzék el. Az eszközöket biztosítjuk.  
A „kistemplomban” és a plébánián sem hittanórát, sem 
más jellegű összejöveteleket nem tartunk. Az éjszakai 
kijárási tilalom miatt a vasárnap esti 19.30-kor kezdődő 
szentmise elmarad.  
Az eddigi szabályok továbbra is érvényesek: 
- Csakis teljesen egészségesen jöjjenek el a 

szentmisére. 
- Kérjük, hogy mindenki csak kézfertőtlenítés után 

lépjen be a templomba, belépéskor használják az 
automata kézfertőtlenítőt. 

- Csakis az orrot és a szájat eltakaró maszkkal 
lépjenek be a templomba, és ezt a szentmise alatt is 
viseljék. 

-  Az áldoztatás kézbe történjen. 
- Tartsanak egymástól 1,5–2 m távolságot.  
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- A szentmisén a kézfogást mellőzzék. 
- Perselyezés a szentmise végén történik. 
Köszönjük megértésüket és kérjük segítő 
együttműködésüket. 
További intézkedésig bíboros úr felmentést adott a 
vasárnapi szentmisén való személyes részvétel 
kötelezettsége alól mindazoknak, akiknek ez 
bármilyen nehézséget vagy kockázatot okoz.  
Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyházi 
előírások szerint, ha valaki számára, „súlyos okból 
lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben 
való részvétel, igen ajánlatos, hogy töltsön kellő időt 
imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma 
végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – 
egyénileg vagy a családban.” 

 
A SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA:  
A keresztség és házasság szentségének 

kiszolgáltatása szűk körben történhet. 
Bűnbocsánat szentsége: Kérjük, viseljenek szájat 

és orrot takaró maszkot és ügyeljenek a távolság 
megtartására! Kérjük a várakozókat is a védőtávolság 
megtartására. 

 
TEMETÉSEKEN a kormány által meghatározott 

létszám érvényes. Zárt és nyílt térben egyaránt 
legfeljebb 50 fő lehet jelen. 

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. 

SZENTMISE A MARGITSZIGETEN Árpád-
házi Szent Margit égi születésnapján, január 18-án a 
hagyományos szentmisét Erdő Péter bíboros úr a 
Margitszigeten, a járványhelyzet miatt zárt körben, a 
kápolnában mutatta be. Kiemelte, hogy Szent Margit 
példája ma különösen szükséges a számunkra. 
„(…) fáradt történelmi korban élünk. A majd egy éve 
tartó koronavírus-járvány is próbára tette sokak 
megértését és türelmét. A mostani időben nemes, 
önzetlen, nagyvonalú tetteket vár tőlünk az Isten, a 
környezetünk, népünk és az Egyház. Ilyen tettekkel 
tartozunk saját emberségünknek, személyes 
méltóságunknak és katolikus keresztény mivoltunknak 
is. A kereszténység ugyanis nem kényelmes vallás, nem 
olyan széles út, ahol a puszta közvéleményt meg a saját 
kényelmünket követve jó helyre jutnánk. Hanem 
küzdelem a hívő ember élete, de olyan küzdelem, 
amelynek erőforrása Isten kegyelme, jutalma, értelme 
pedig az örök boldogság” – hangzott el bíboros úr 
homíliájában. A szentbeszédet teljes egészében 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/erdo-peter-szent-
margit-peldaja-ma-kulonosen-szukseges-szamunkra 
oldalon olvashatják el. 

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. 

MAJORI IMALÁNC: Plébániai imaláncba, 
Rózsafüzér imádságra hívjuk a kedves híveket! Az 
alábbi linken csatlakozhatnak januárban is a plébánia 
közös imájához:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tB6v1FJIKEI
vIhTGNsDdySL4elPlpN-
tPBkkryhNYto/edit?usp=drivesdk 

NEK HÍREK: Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus programja folyamatosan alakul. A 
programról, a kongresszus híreiről a 
https://www.iec2020.hu/hu oldalon tájékozódhatnak a 
kedves hívek. 

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. Ezzel 
állít emléket a pápa Mária jegyesének, Jézus 
nevelőapjának, akit a katolikus egyház 
védőszentjeként tisztelünk immár 150 éve.  

Ferenc pápa e szavakkal jellemzi Szent Józsefet: 
„Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten 
akaratával szemben. Bátran kreatív, munkás, aki 
mindig árnyékban marad.” 

 
JELES NAPOK EZEN A HÉTEN: 

Hétfő: Szent Pál apostol megtérése_Pál fordulása 
Kedd: Szent Timóteus és Szent Títusz, püspökök 
Csütörtök: Aquinói Szent Tamás áldozópap és 
egyháztanító 
A HÉTEN KERESZTELJÜK! 
A mai napon:  
 László-Bosshart Julián Gergely 
Isten éltesse a gyermeket és szüleit! 
AZ E HETI SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Jón 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 
Hétfő: ApCsel 22,3-16; Mk 16,15-18 
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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