
 
2011. május 8.                             A Család Éve                                 Húsvét 3. 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    Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 

és péntek du. 15.00-17.00 Sürgősségi betegellátás: 213-9620 
Miserend: hétköznap: 7.00, 8.00, 18.00   vasárnap: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, 19.30 

(Diákmise: 9.00 Nagytemplom, Kisgyermekek miséje: 9.00 Kistemplom, Ifjúsági mise: 19.30) 
Szentségimádás: minden vasárnap 17.00-18.00 és minden pénteken 18.30-19.30 

hétfőtől szombatig reggelente 7.30-8.00       
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 

VIII. évfolyam 18. szám 

 ÉLŐ RÓZSAFŰZÉR ZARÁNDOKLAT:, A Család 
évében is, immár 5. alkalommal, ismét megrendezésre 
kerül az Élő Rózsafüzér Zarándoklat Budapestért Budapest 
körül: 2011. május 14-én. Plébániánk a zarándoklat 4. 
szakaszába kapcsolódik be. Bővebb információ az 
ingyenes asztalon található szórólapokon olvasható. 
Buzdítjuk a kedves Híveket, hogy aki testi erővel bírja, 
szívesen vegyen részt ezen a gyalogos zarándoklaton. 
 KISMISE: Jövő vasárnap, május 15-én, nem a 
kistemplomban lesz a kismise, hanem a 
nagytemplomban. Ezért a nagytemplomba várjuk a 
családokat kis és nagy gyermekeikkel együtt 9 
órára, a szentmisére. Kérjük, hogy a családok és a 
gyermekek az első padsorokban az ő részükre 
fenntartott padokban foglaljanak helyet. A tracsi-
parti a délutáni elsőáldozás miatt elmarad.  
 ELSŐÁLDOZÁS: A Pannonia Sacra Katolikus 
Általános Iskola növendékeinek elsőáldozása lesz jövő 
vasárnap, május 15-én, délután 3 órakor. A kedves Hívek 
imáiba ajánljuk az elsőáldozókat.      
 1 % FELAJÁNLÁSA: Bizalommal kérjük a kedves 
Híveket, hogy személyi jövedelemadójuk egyik 1 %-át a 
Magyar Katolikus Egyháznak ajánlják fel. Ennek technikai 
száma: 0011. A személyi jövedelemadó másik 1 %-át 
különböző szervezeteknek, alapítványoknak lehet 
felajánlani a törvényben előírtak szerint. Plébániánk 
vonzáskörében működő alapítványok adószámait alább 
közöljük:                
Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:       
Célja: templom állagmegóvása      18040252-1-43 
Városmajori Márton Áron Alapítvány:        
Közösségi programok támogatása      19675871-1-43 
Városmajori Katolikus Egyesület:    
Közösségépítés, karitatív szolgálat,    19666433-1-43 
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány 
Célja: munkásifjúság támogatása      18236875-1-43 
Budai Katolikus Iskola Alapítvány           
Cél: Pannonia Sacra támogatása        19668167-1-43 
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány       
Célja: a cserkészeink támogatása       18253643-1-43 

 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 
társadalmi hittanórája május 16-án, hétfőn este 7-kor.
 CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2011.június 10-től 13-ig 
autóbuszos zarándoklatot szervez a városmajori Kolping 
Család Egyesület Csíksomlyóra. Az út végleges költsége 
38.500.- Ft. Kérjük, akik már jelentkeztek az útra, azok a 
részvételi díjat, illetve, aki már előleget fizetett, azok a 
fennmaradó összeget fizessék be az irodában.   
 CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori Katolikus 
Egyesület ezen a nyáron is megrendezi a nyári családos 
táborát 2011. július 11-től 16-ig, Verőce-
Csattogóvölgyben. A táborba várjuk a plébánia 
közösségéhez kapcsolódó családokat, a nevelő szülőket, 
gyermektelen házaspárokat is, de a nagyszülőket is. 
Tájékoztató és jelentkezési lap az irodában és a 
nagytemplomban, az ingyenes asztalon található. 
 GYŰJTÉS VOLT A CSALÁDOS TÁBOR 
JAVÁRA: A családos tábor támogatására 313.000.- Ft 
gyűlt össze. Hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat.
 HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek 
részére az idén július 18-tól 24-ig szervezünk hittantábort. 
Jelentkezni, lehet a hitoktatóknál, illetve az irodában.  
 CIKK-NAP: „Jézus utolsó napjai az ókori zsidó 
történelem és irodalom tükrében”. David Flusser írását 
ismertetjük ma, vasárnap a torony földszintjén, a 
könyvtárban, 16 órai kezdettel.       
 KÖNYVAJÁNLÓ: Munkácsy Mihály Krisztus-
Trilógiája a Biblia tükrében című könyv Jánossy Gábor 
szerkesztésében kapható a sekrestyében 300.- Ft-os áron. 
 ÚJ EMBER MAGAZIN: Megjelent az Új Ember 
Magazin május-júniusi száma ajándék térképpel Boldog II. 
János Pál apostoli útjairól. Kapható a sekrestyében 450.- 
Ft-os áron.       
 HÚSVÉTI ÖRÖMHÍR, hogy a Magyar Katolikus 
Rádió ismét hallgatható Budapest körzetében a 102.1 
MHz ultrarövid hullámú frekvencián.    
 NYUGDÍJAS KLUB: „Jó együtt lenni!”, 
Legközelebbi összejövetelünk, május 18-án lesz. 
Szeretettel várjuk a kedves nyugdíjas társainkat!  
 BABA-MAMA KLUB: Összejöveteleiket minden 
csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig tartják a torony 
földszintjén. Szeretettel várják a kismamákat és 
gyermekeiket.       



 URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében egy-, 
három- és hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók. Várjuk 
az érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-ügyintézés a 
plébánia irodájában kedden délelőtt 10-től 12-ig és 
pénteken délután 3-tól 5 ig. Érdeklődni és időpontot 
egyeztetni a plébánia irodájában vagy telefonon is lehet a 
212-4656 számon.  
 

    2011. A CSALÁD ÉVE     
 A Heti Hírlevél számaiban néhány gondolat-ébresztő, 
tanácsadó rövid írást jelentetünk meg, az Országos 
Lelkipásztori Intézet Világiak Koordinációs Tanácsa 
kiadványából, „Imádság és ünneplés a családban” című 
munkafüzetéből vett idézetek.      

ÜNNEPLÉS A CSALÁDBAN 
A családi ünnepek 

A családok életében sok-sok olyan alkalom adódik az 
ünneplésre, amely nem kapcsolódik szorosan sem a liturgikus 
évhez, sem állami ünnepekhez. Ilyenek például a 
vizsgaidőszak, iskolaév vége (értékelni kell az erőfeszítést 
eredménytől függetlenül), búcsúztatás, megérkezés, közös 
pihenés, elutazás stb. Ilyenfajta ünneplésre nincs általános 
szabály, recept – a kis közösségnek magának kell kialakítania. 
Azután a jó szokások hagyománnyá válva komoly segítséget, 
összetartó erőt jelentenek nehézségek idején. A keresztény 
ember életében nem húzható éles határvonal az egyházi és a 
családi ünnepek közé. Mindkettő hálaadás az embert szerető és 
megszólító Isten felé. Ugyanakkor nagy szerepe van a családi 
harmónia kialakításában az ünnepi hangulatban, örömben 
együtt töltött időnek. A családon belüli kapcsolatteremtés egyik 
jelentős formája tehát az ünneplés, aminek most a 
személyesebb, a szűkebb családi körhöz kapcsolódó alkalmait 
említjük meg. 

Házassági évforduló 
„Az ember mindig otthonra lel a házasságban és a családban… 
A hívő ember számára a házasság különleges hivatás: Isten arra 
hívja meg az egymást szerető nőt és férfit, hogy házasságukban 
együtt, testi-lelki egységben jelenítsék meg az Ő szeretetét és 
teremtő erejét.” A szeretet az az alapvető kötelék, amely 
összekapcsolja a család minden tagját. A hitvesi szeretet 
megnyilvánul szavakban és tettekben, s ez a gyermeknek 
biztonságérzetet ad. A házasoknak nagy gonddal kell ápolniuk 
kapcsolatukat, hogy az eleven és szilárd maradjon; ebben segíti 
őket az évfordulók, ünnepek megtartása. A házassági évforduló 
ünneplése családonként más-más módon történik. Lehetőséget 
ad az együtt töltött időre való visszatekintésre, és a tanulásra a 
közös örömeikből és nehézségeikből. Szükséges, hogy 
időnként gyermekeiktől is félrevonuljanak, töltekezzenek, 
egymásra figyeljenek. Ugyanakkor gyermekeik is törekedjenek 
arra, hogy megajándékozzák, meglepjék szüleiket apró 
figyelmességekkel! Ünnepeljenek kirándulással, 
színházlátogatással, táncos mulatsággal, játékkal! Készítsetek 
kis ajándékot! Lehetőség szerint abban a templomban 
imádkozzanak és adjanak hálát, ahol az esküvő volt, és 
megismételhetik az eskü szavait is. Nem csak a házassági 
évfordulóról emlékezhetnek meg, hanem ünneppé tehetik az 
eljegyzés és a megismerkedés év-, hónap-, ill. napfordulóit is. 
   SZENTEK ÉLETE: 
         (Az ADOREMUS májusi száma alapján)                    
      Május 11.      
          BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA   
                szűz és vértanú                
Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben 
Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, 
fogadalmakkal teljesen Istennek szentelte életét. 
Örökfogadalmi mottója: „Alleluja! Ecce ego, mitte me!” 
(Alleluja! Itt vagyok, engem küldj!) Krisztus iránti 
szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli 
buzgóságában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói 
tevékenységet folytatott. Részt vett az üldözöttek mentésében a 

II. világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a 
Társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, 
ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldözése 
következne be. Részlet naplójából: „Ó, fölséges 
Szentháromság! Legkegyelmesebb Atyám, aki engem végtelen 
szeretetedből megteremtettél s jóságos irgalmadból 
gyermekeddé fogadtál, ó, édes Jézus Krisztusom, aki szent 
véreddel engem megváltottál s végtelen jóságodból 
jegyesednek választottál, ó, drága Szentlélek, aki kegyelmek 
bőségét zuhogtatod rám, s, aki nekem, méltatlannak a hivatás 
kegyelmét és a Társaságot ajándékoztad, ó, legteljesebb 
Szentháromság, én ma a Társaság és a Testvérek iránti hálából 
és szeretetből felajánlom magam, mint a Társaság áldozatát!” 
1944. december 27-én elhurcolták, és menekítettjeivel együtt a 
Dunába lőtték. XVI. Benedek pápa felhatalmazásával 2006. 
szeptember 17-én Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek a Szent István bazilika előtti téren avatta 
boldoggá. 
    Május 12.          
   SZENT PONGRÁC                    
    vértanú        
Diocletianus császár idejében a fiatal fiú megvallotta hitét. 304-
ben halt vértanúhalált. Tisztelete akkor terjedt el, amikor 
Szimmachusz pápa a Via Aurelián templomot épített a 
tiszteletére a sírja fölé.           
                              Május 13.         
    A FATIMAI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 
A Boldogságos Szűz 1917-ben májustól októberig jelent meg a 
három fatimai gyermeknek: Lúciának, Ferencnek és Jácintának. 
Ferencet és Jácintát II. János Pál avatta boldoggá Fatimában, 
Lúcia nővér kilencvenhét éves korában, 2005. február 13-án a 
coimbrai karmelita kolostorban fejezte be földi pályafutását. II. 
János Pál pápa üzenetéből egy részlet, amelyet Lúcia nővér 
temetésére küldött: „Meghatottan emlékezem vissza a Lúcia 
nővérrel való találkozásaimra, és a lelki barátságnak azokra a 
szálaira, amelyek az idő múlásával egyre erősebbekké váltak. 
Mindig is éreztem imája mindennapi ajándékának támaszát, 
különösen a megpróbáltatások és a szenvedés nehéz 
pillanataiban. Bárcsak az Úr bőségesen megjutalmazná azért a 
nagy és rejtett szolgálatért, amelyet az Egyháznak tett!” A 
Szűzanya a rózsafüzér buzgó imádkozását kérte a keresztény 
hívektől.          

   A HÉTEN LESZ:  
Szerdán: Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú  emléknapja 
Csütörtökön: Szt. Pongrác vértanú emléknapja  
Pénteken: A Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Bohus István (V. 14.)     
Patassy Csanád (V. 15.)     
Salamin Dávid (V. 15.)     

HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN   
Dr. Haba Nándor – Hortobágyi Lilla (V.14.) 

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Csorba Oszkárnét (V.9.)  
Gyalog Irmát (V.11.)  
Papp Jánosnét (V.11.) 
Berkes Péternét (V.12.)  
Endrey Tibort (V.12.)  
dr.Majtényi Lászlónét (V.12.) 

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Május 11-én, szerdán este 6 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: ApCsel 2,14.22-28; 1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35 
Hétfő: ApCsel 6,8-15; Jn 6,22-29  
Kedd: ApCsel 7,51-8,1a; Jn 6,30-35  
Szerda: ApCsel 8,1b-8; Jn 6,35-40  
Csütörtök: ApCsel 8,26-40; Jn 6,44-52  
Péntek: ApCsel 9,1-20; Jn 6,52-59  
Szombat:ApCsel 9,31-42; Jn 6,60-69  
Vasárnap: ApCsel 22,14a.36-41; 1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10 




