
 
2011. június 12.                       A Család Éve                             PÜNKÖSDVASÁRNAP 

 

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 23. szám 

IRODAI ÜGYELET június 20-tól augusztus 26-ig  
 Hétfő:      16.00-17.00 
 Kedd:    10.00-12.00   16.00-17.00 
 Szerda:      16.00-17.00 
 Csütörtök:   10.00-12.00   16.00-17.00 
 Péntek:      16.00-17.00 

URNA ÜGYINTÉZÉS előzetes telefonos megbeszélés szerint. 
A SZENTMISÉK RENDJE :júliusban és augusztusban 
 Hétköznap: 7.00    18.00  
 Vasárnap: 7.30 ;9.00; 11.00 18.00 19.30 
GYÓNTATÁS: a gyóntatószékeken található kiírás szerint. 
 
 GYŰJTÉS A HITTANTÁBOROK JAVÁRA: ma, 
vasárnap a szentmisék után gyűjtést tartunk a nyári 
hittantáborok javára, hogy a nehezebb körülmények között 
élő családok gyermekei is jelen lehessenek a táborban. Az 
adományokat előre is hálásan köszönjük!   
 KARIZMÁK ÜNNEPE: az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye napja lesz június 13-án, pünkösd-hétfőn, a 
máriaremetei bazilika és kegytemplom kertjében. Az 
egész-napos ünnepi együttlétre hívjuk és várjuk szeretettel 
a plébánia családjait, fiataljait és közösségeit.  
 TE DEUM: Egyházközségünk tanév végi hálaadó 
szentmiséjét, a Te Deumot június 19-én, jövő vasárnap 9 
órakor tartjuk a nagytemplomban. Ezen a szentmisén 
együtt vesznek részt a kistemplomi gyermekmisére járó 
családok és a nagytemplomi diákmisét látogató kedves 
Hívek. A zenei és énekes szolgálatot a Kistemplomi 
Furulyások (Ki-Fur) kórusa, és a plébánia lelkes 
fiataljaiból álló gitáros csoport adja.     
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: A jövő 
vasárnap, június 19-én harmadik vasárnapi gyűjtés lesz az 
új plébánia és közösségi ház javára. Hálásan köszönjük a 
támogatást, amit a szentmisék után a kijáratoknál fogunk 
gyűjteni.  
 NAPKÖZIS TÁBOR: Az iskola befejezése után négy 
napos napközis tábort hirdetünk, melyre az általános iskola 
alsós és felsős gyermekeit várjuk. A nap programját Bibliai 
ihletésű kreatív foglalkozás, közös ének, játék és sok egyéb 
meglepetés adja. Időpont: 2011. június 16, 17, 20 és 21-én 
reggel 9 órától délután 4 óráig. Helyszín: Városmajori 
kistemplom. A részvételi díj 2.000.- Ft. Jelentkezni a 
hitoktatóknál vagy az irodában lehet a kitöltött jelentkezési lap 
leadásával.  

 KERÉKPÁRTÚRA: A Városmajori Katolikus Egyesület 
Börzsöny kerülő kerékpártúrát szervez a 15 éven felüli 
plébániai fiatalok számára. A kerékpártúra időpontja 2011. 
július 6-tól 9-ig. Részvételi díj: 8.500.- Ft (VÁKE tagoknak 
7.500.- Ft). Jelentkezni lehet 2011. június 19-ig a plébánia 
irodájában az ott kapható jelentkezési lap kitöltésével és a 
részvételi díj befizetésével.       
 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. 
 HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek részére az 
idén július 18-tól 24-ig szervezünk hittantábort 
Nagybörzsönyben. Jelentkezni, lehet a hitoktatóknál, illetve az 
irodában.        
 BOLDOG CHIARA LUCE BADANO: A 2010. 
szeptember 25-én boldoggá avatott olasz leány életéről kapható 
füzet 350.- Ft-os áron a sekrestyében. Ugyanitt vásárolható 
könyvjelző Chiara képével 30.- Ft-os áron.   
 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi, és egyben a nyári 
szünet előtti utolsó összejövetel  június 15-én lesz. „Jó együtt 
lenni!”,          
 ÚJSÁGRENDELÉS: Sokféle keresztény folyóirat és 
újság jár plébániánknak, de talán éppen ezért az egyes 
lapokból csak kevés példány fogy. A megrendelt 
folyóiratokat és újságokat viszont ki kell fizetnünk, még 
akkor is, ha megmaradnak, így túl nagy a ráfizetésünk. 
Ezért a jövőben új rendszert szeretnénk bevezetni. Az Új 
Ember és a Keresztény Élet újságok kivételével az egyes 
folyóiratokból csak annyi példányt rendelnénk, ahányra a 
kedves Híveknek igényük van. Ezért kérjük, hogy jelezzék 
a plébánia irodájában, hogy ki, milyen folyóiratot szeretne 
megvásárolni!     
 ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK: Plébániánk 
könyvraktárában nagy mennyiségű adomány gyűlt össze. 
Ezekből ingyenes böngészdét tartanánk június 18-án, 
szombaton 14–19 óráig. Ennek lebonyolításához 
önkénteseket keresünk az önkéntesség évében. Kétféle 
segítséget kérünk. Mivel szabadtéren rendezzük meg, az 
asztalokat és könyveket is ki kell vinni a templom előtti 
térre. Ez a munka előtte és utána esedékes. Másik feladat 
az észrevétlen felügyelet, amit viszont missziós jelleggel 



szeretnénk megtartani. Az asztalok mellett szóba lehet 
elegyedni a böngészőkkel. Ez nem hittérítés, hanem 
barátságos közeledés, vendégfogadás. Érezzék magukat az 
egyház által megszólítottaknak azok, akik a parkba térve 
belebotlanak a könyvkirakodásba. Kérjük a jelentkezést a 
templom irodájában felfektetett íven a vállalt időtartam 
(egy–két– három óra) megjelölésével, lehetőleg jún. 13-ig. 
További felvilágosítás a könyvtárosunknál: 355-9109 
számon. 
 NYÁRI ÖLTÖZET A TEMPLOMBAN: 
Jön a nyári meleg, és elég nehéz elviselni a kánikulai hőséget. 
Amely ruhadarabtól csak lehet, igyekszik megszabadulni az 
ember. Ezt bőségesen tapasztaljuk az utcán jártunkban-
keltünkben. Különösen a hölgyek között vannak sokan, akik a 
könnyedebb öltözködés terén kissé merészebb szabadságot 
engednek meg maguknak. Hogy hogyan öltözködik valaki az 
utcán, abba nincs beleszólásunk. Azt azonban nagy bizalommal 
kérem, különösen is a hölgy testvéreinktől, hogy a templomba 
a hely szellemének, szentségének megfelelő öltözetben 
jöjjenek. Figyeljenek arra, hogy a test Istentől kapott szépségét 
illő módon, valami könnyű kendővel, blúzzal takarják el. Az 
indítéka ennek az, hogy a templomba jövők közül senkit se 
zavarjon, senkinek a figyelmét ne vonja el a látható szépség a 
láthatatlan lelki értékekre, a lélek szépségére és a láthatatlan 
Isten valóságos jelenlétére, szeretetére való odafigyelésben. 
     Köszönettel: Zoltán atya, plébános 
 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.      

AZ ÚR NAPJÁNAK MEGSZENTELÉSE 
A család bekapcsolódása a szentmisébe 

A bevezető szertartás egyes részei elhagyhatók, továbbá a 
szövegek a gyermekek felfogóképességéhez mérten 
egyszerűsíthetőek; de imádság-jellegüket meg kell tartani. Az 
Igeliturgiában az olvasmányok száma csökkenthető oly módon 
is, hogy csak az Evangélium marad. A püspöki kar készíttetett 
gyermekek részére egyszerűsített olvasmány-szövegeket. Az 
egyház szentmisére vonatkozó rendelkezése szerint homíliát 
csak pap, vagy diakónus mondhat, s világi hívő a homília 
helyén nem kaphat szót. A már említett, a gyermekek 
részvételével tartott szentmisékre vonatkozó dokumentum 
azonban így fogalmaz: szentbeszéd kérdés-felelet formát is 
ölthet, s világi hívő is tarthatja, ha a pap kevésbe tudja a 
gyermeket megszólítani. Az eucharisztikus imádságok szintén 
egyszerűsíthetőek, de a Miatyánknak, a kenyértörésnek és az 
áldozásra való hívásnak meg kell maradnia. Ezen 
egyszerűsítések célja, hogy a gyermekek „könnyen és örömmel 
találkozzanak az Eucharisztia ünneplésében Krisztussal és 
jussanak vele együtt az Atyához. A gyermek részvétele 
teljesebb akkor lesz, ha előzőleg magyarázatot kapott arra, mi 
mért történik a szentmisében; s ha helyéről mindent lát, amit a 
pap tesz. Az elsőáldozás korábbi előkészülete lehet, ha a 
gyermek megtanulja a családban a kenyér tiszteletét (kereszt 
rajzolása a kenyérre megszegése előtt, kenyeret nem dobunk 
szemétbe, egyes helyeken a leesett kenyeret még ma is 
megcsókolják). Itt tapasztalja meg az asztali közösséget, az 
áldozatvállalást is. Később fejlődik az önismerete, megtanulja a 
hibáit és bűneit beismerni és bocsánatot kérni. A család 
bűnbánati liturgiát állít össze, amely révén a feszültségek 
feloldódhatnak, a tagok kapcsolata meghittebbé válik. Az 
elsőáldozásra ma legalább két éves hitoktatás készíti fel a 
gyermekeket. Nagy ünnepélyesség kíséri: a templomi szertartás 

eltér az átlagos vasárnapi szertartástól, utána pedig családi 
vigasság, játék, lakoma következik. Fontos, hogy a gyermek 
számára nagy élményt jelentsen a szentségi Jézussal való első 
találkozás, ezután mindig vágyjon az Eucharisztiában való 
részesülésre. 
    SZENTEK ÉLETE  
  (Az ADOREMUS júniusi száma alapján)  
            Június 13.       
             PÁDUAI SZENT ANTAL    
             áldozópap és egyháztanító             
     Lisszabonban 1195-ben született előkelő vallásos családban. 
A Fernando nevet kapta a keresztségben. Tizenöt éves korában 
belépett az Ágoston-rendi szerzetesek közé. Amikor az első 
ferences vértanúk holttestét hazahozták Marokkóból, ez olyan 
nagy hatással volt rá, hogy belépett rendjükbe, és ekkor vette 
fel Remete Szent Antal iránti tiszteletből az Antal nevet. 
Betegsége megakadályozta abban, hogy Marokkóba menjen, és 
ezért Itáliába került. Szent Ferenc Bolognába küldte, ahol a 
rendi növendékek tanítója lett. Prédikációira tódultak az 
emberek, és ő maga is számos utat tett Franciaországban és 
Észak-Itáliában. A szegények mellé állt, és határozottan 
fellépett minden jogtalanság ellen. 1231-ben Páduában tartott 
nagyböjti lelkigyakorlatot, amely a várost lelkileg is felrázta. 
Alapelve colt: „A prédikálónak le kell szállnia az emberekhez, 
majd ismét föl kell emelkednie, hogy az elesett embereket 
magával emelje.” Néhány hónappal később a betegség teljesen 
felőrölte egészségét, és június 13-án, fiatalon, harminchat éves 
korában fejezte be földi életét. Számos csoda és 
imameghallgatás igazolta életszentségét. Halála után tíz 
hónappal IX. Gergely pápa szentté avatta. Az egyik 
legnépszerűbb szent, szobra szinte minden templomban 
megtalálható, a ferences templomokban pedig végzik a keddi 
Szent Antal-ájtatosságot, minden egyes alkalommal életének 
egy-egy eseményéről való elmélkedés keretében. 
 
          Június 15.            
  ÁRPÁD_HÁZI BOLDOG JOLÁN  
    szerzetesnő             
IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya, Szent Kinga, Szent 
Margit és Boldog Konstancia testvére. 1256-ban 
házasságot kötött Jámbor Boleszláv fejedelemmel. Három 
gyermek édesanyja. Férje halála után (1279) belépett a 
klarisszák sandeczi kolostorába, ahol már nővére, Szent 
Kinga élt. 1298-ban halt meg, és a gnieznói klarissza 
kolostorban temették el. 
    A HÉTEN LESZ: 
Hétfőn: Páduai Szt. Antal áldozópap és egyháztanító e. 
Szerdán: Árpád-háziBoldog Jolán emléknapja 
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Mohos Emma (VI. 18.)     
Derzsi Emese (VI. 18.)     
Ványai Zsófia (VI. 19.)     
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN   
Kernyák János – Marosán Mária (VI. 16.)  
Nezvál Máté– Aggházy-Nezvál Laura(VI.18.)  
Dr. Bajorfi Ákos – Dr. Szittner Júlia (VI. 18.) 

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Papp Antalt (VI. 14.)  
Fazekas Bélát (VI.14.)      
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Június 16-án, csütörtökön reggel 7 órakor    
  A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :   
Vasárnap: ApCsel 2,1-11;1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23 
Hétfő: 2 Kor 6,1-10  Mt 5,38-42  
Kedd: 2 Kor 8,1-9; Mt 5,43-48  
Szerda: 2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18  
Csütörtök: 2 Kor 11,1-11; Mt 6,7-15  
Péntek: 2 Kor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23  
Szombat:2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34  
Vasárnap: Kiv 34,4b-6.8-9;2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18 


