
 
2011. június 19.                         A Család Éve                           Szentháromság 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 24. szám 

 JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK ÜNNEPE, 
TEMPLOMUNK BÚCSÚJA: július 1-én,pénteken.  
 Az ünnepet megelőzően: június 28-29-30-án, 
kedden, szerdán és csütörtökön dr. Kránitz Mihály atya 
tart az ünnepre felkészítő 3 napos szentbeszéd sorozatot, 
TRIDUUM-ot, az esti 6 órai szentmisék keretében. 
Témái : kedden, „Jézus Szíve ígéretei”, 
     szerdán;”Jézus Szíve apostolai” és  
     csütörtökön „Jézus Szíve követői”. 
JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK NAPJÁN, 
július 1-én  az  ünnepi  szentmisét  délután  6  órakor 
dr.Márfi Gyula veszprémi megyéspüspök atya 
pontifikálja.       
 Mindenkit szeretettel hívunk a triduumra és az 
ünnepi szentmisére.     
 ELSŐSZOMBAT-on: Július 2-án, Főpásztorunkat, 
dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek atyát várjuk és fogadjuk szeretettel, aki az este ¼ 6 
kor kezdődő rózsafüzért imádkozza velünk együtt a 
magyar családokért. Bíboros Főpásztorunk fogja mondani 
a 6 órakor kezdődő szentmisét.  

Nagy bizalommal hívom és kérem a kedves 
Híveket, hogy minél többen vegyünk részt ezen 
a szép ünnepi alkalmon, és imádkozzunk együtt 
Főpásztorunkkal.      Zoltán atya  

 
VÁLTOZÁSOK A NYÁR FOLYAMÁN: 

 Minden kedves városmajori Testvérünknek 
nagyon jó pihenést, kellemes és pihentető nyaralást 
kívánunk! A Heti Hírlevéllel legközelebb augusztus 28-án 
jelentkezünk. Legfontosabb híreinket addig is a 
honlapunkon olvashatják:www.varosmajoriplebania.hu 

 
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 

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. 
 TE DEUM-ot,a tanév végi hálaadó szentmisét, ma, 
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 fiataljainak gitáros csoportja adja.     
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Ma, 
vasárnap, van a harmadik vasárnapi gyűjtés az új plébánia 
és közösségi ház bútorzatának javára. Hálásan köszönjük 
az adományt, amit a szentmisék után a kijáratoknál fogunk 
gyűjteni.          
 A HITTANTÁBOROK JAVÁRA tartott múlt 
vasárnapi gyűjtés alkalmával: 266.000.- Ft gyűlt össze. 
Hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat.   
 BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál professzor úr a 
tanév utolsó bibliaóráját június 22-én, szerdán este 7 
órakor tartja hálaadó szentmise, TE DEUM keretében a 
nagytemplomban.  
 ÚRNAPJA: Jövő vasárnap, június 26-án lesz, az 
Oltáriszentség alapításának ünnepe. Az ünnepi szentmise 9 
órakor kezdődik. A körmenet, a szentmisét követően, 10 
órakor indul. Virágszirmot szombaton, június 25-én reggel 
9 óráig, vagy délután 3 órától lehet leadni a sekrestyében. 

 KIRAKODÓVÁSÁR: Plébániánk búcsújához 
kapcsolódó hagyományos kirakodóvásár július 2-án, 
szombaton és július 3-án, vasárnap lesz a templom körül.
 PÉTER FILLÉREK GYŰJTÉSE: Július 3-án, 
vasárnap lesz a hagyományos Péter-fillérek gyűjtése a 
misék után. Az adományokat előre is hálásan köszönjük!
 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). Jelentkezés. június 19-ig a 
plébánia irodájában a 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 az irodában.  
 BOLDOG CHIARA LUCE BADANO: A 2010. 
szeptember 25-én boldoggá avatott olasz leány életéről 
füzet kapható 350.- Ft-os áron a sekrestyében. Ugyanitt 
vásárolható könyvjelző Chiara képével 30.- Ft-os áron. 
  NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi, nyári szünet 
utáni első összejövetel szeptember 7-én lesz
 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!      

 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.      

UTÓSZÓ 
„Hétköznap és ünnep: kölcsönös megtermékenyítői 
egymásnak. Az egyik nemcsak mértéke a másiknak, de 
emelője is. Ha az ünnepben életünk végső értelme, 
állomása tűnik fel – a hétköznapok hosszú sorát útnak kell 
tekintenünk, mely életre vagy pusztulásra 

vezet.”(Pilinszky János) Az ünnepek gazdagítják, 
tartalmasabbá teszik az emberi életet; megtanítanak 
megállni, hálát adni, rácsodálkozni a lét szépségére. Aki 
nem tud ünnepelni, annak élete sivár, egyhangú, az nem 
érzi át a közösség megtartó erejét, létének teljességét. A 
család az a közösség, amelyben elsőként bontakozhat ki az 
ünnepelni-tudás képessége: „Csakis az, aki a természetes 
családi körből indul el életútjára, születhet később újjá… 
A család első püspökei régen is, ma is a családapák, 
családanyák. Ők viszik el gyermekeiket az Egyházba, 
plébániára, hogy a keresztség szentségében részesüljenek. 
Ők voltak régen és maradnak a jövőben is az első 
hitoktatók, akik megismertetik gyermekeikkel Jézust, és 
akik nevelő munkájukkal, életük példájával rávezetik őket, 
hogy a mennyei Atya szeret minket.” 
      SZENTEK ÉLETE   
     Június 21.     
    GONZÁGA SZENT ALAJOS   szerzetes  
1568-ban Mantova mellett született őrgrófi családból. 
Apród Firenzében, majd Madridban II. Fülöp király 
udvarában. Tizenhét éves korában szakított az udvari 
élettel és belépett a Jézus Társaságába. Szerzetesnövendék 
lett Rómában, és az ott kitört pestisjárvány idején 
önfeláldozóan segítette és ápolta a betegeket. Ő maga is a 
járvány áldozata lett. 1591-ben halt meg. Az ifjúság 
példaképeként szívesen ábrázolták színtelen, jámbor 
egyéniségnek. Azonban életének tettei tanúsítják kemény, 
szigorú és határozott egyéniségét. Amikor a súlyos 
betegség már elhatalmasodott rajta, örömmel készült az 
örök életbe való átlépésre. 
              Június 24.      
        KERESZTELŐ SZENT JÁNOS születése 
 Hat hónappal az angyali üdvözlet előtt az Úr elküldte 
Gábor angyalt a jeruzsálemi templomban szolgálatot 
teljesítő Zakariás paphoz János születésének örömhírével. 
Hat hónappal idősebb Jézusnál. Ő a legnagyobb a próféták 
között, hisz nemcsak hirdette, hanem meg is mutatta 
kortársainak az Üdvözítőt. Az Egyház a Reggeli 
dicséretben apjának, Zakariás papnak a hálaimáját 
imádkoztatja (Benedictus, Áldott az Úr, atyáink Istene…) 
    A HÉTEN LESZ: 
Kedden: Gonzága Szt. Alajos szerzetes e. 
Pénteken: Keresztelő Szt. János születése Főünnep 
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Farkas Patrik (VI. 25.)     
Mészáros Péter(VI. 25.)     
Márton Borbála (VI. 25.)     
Farkas Lili (VI. 26.)     
Karvázy Lilla Erzsébet (VI. 26.)     
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN   
Mészáros Ádám – Meissner Kathinka (VI. 25.)  
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Ráth Bélát (VI. 20.)  
Dr. Anheuer Egont (VI.24.)      
Nagy Krisztián Richárdot (VI.24.)     
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 21-én,reggel 7 A 
SZENTMISE OLVASMÁNYAI :   
Vasárnap: Kiv 34,4b-6.8-9;2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18 
Hétfő: Ter 12,1-9;  Mt 7,1-5  
Kedd: Ter 13,2.5; Mt 7,6.12-14  
Szerda: Ter 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20  
Csütörtök: Ter 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29  
Péntek: Iz 49,1-6; ApCsel 13,22-26;Lk 1,57-66.80  
Szombat:Ter 18,1-15; Mt 8,5-17  
Vasárnap: MTörv 8,2-3,14b-16a;1Kor 10,16-17; Jn 6,51-
59 


