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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 4. szám 

 GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY 
ünnepe lesz a héten, szerdán, február 2-án. Az esti 6 
órai szentmise elején ünnepélyes gyertyaszentelés és 
gyertyás körmenet lesz a templomon belül Kérjük, 
hogy a résztvevők gyertyát hozzanak magukkal 
 SZENT BALÁZS püspök és vértanú ünnepe lesz 
február 3-án, csütörtökön. A szentmisék után Balázs-
áldásban lehet részesülni. Balázs-áldást adunk 
vasárnap is a szentmisék után.  
 SZENTSÉGIMÁDÁS: Február 3-án, 
elsőcsütörtökön egész napos szentségimádás lesz a 
papi hivatásokért. A szentségimádásra jelentkezni 
lehet az irodában.      
 ELSŐPÉNTEKEN, február 4-én, az esti 6 órai 
szentmisét és szentbeszédet Bíró László tábori püspök 
úr fogja mondani. Témája: Nem a család van 
válságban, hanem a társadalom. A szentmise után 
beszélgetésre is lesz lehetőség a kistemplomban. 
Minden érdeklődőt, de különösen is a szülőket, 
nagyszülőket, pedagógusokat szeretettel várjuk.  
 CIKK-NAP: Az Ösvény elnevezésű könyv 
ismertetőhöz hasonlóan egy rövid írás felolvasása után 
beszélgetünk a cikk témájáról február 6-án, vasárnap 
délután 4 órától 6 óráig a könyvtárban, a torony 
földszintjén. A beszélgetés témája: A keresztény 
ember és nem hívő rokonai. A felolvasott cikk írója 
Karl Rahner teológus. Minden érintett érdeklődőt 
szeretettel várunk erre a sajnos nagyon időszerű 
kérdéssel foglalkozó beszélgetésre.  
 BETEGEK VILÁGNAPJA: Előzetesen 
hirdetjük, hogy a Betegek Világnapja alkalmából 
február 12-én, szombaton, 15 órakor szentmisét 
mutatnak be a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia-
templomban (Bp.XI. Villányi út 25.,a Feneketlen 
tónál). Szentbeszédet mond Brückner Ákos Előd 
O.Cist. atya. A szentmisén lehetőség lesz a betegek 
szentségének felvételére.      
 LEÁNYFALURA, lelkigyakorlatra hív minden 
érdeklődőt a lelkigyakorlatos ház igazgatója, 
főtisztelendő Szilágyi János atya, görög katolikus 

lelkész. A lelkigyakorlatot dr.Bábel Balázs, kalocsai 
érsek úr vezeti. A lelkigyakorlat témája: „ A 
keresztény ember közéleti felelőssége a Szentírás, a 
Hegyi beszéd és az Egyház társadalmi tanítása 
tükrében, különös tekintettel a család, a társadalom, a 
média és a karitász szerepére.” A lelkigyakorlat 
időpontja: február 11-én 18.00-tól 13-án 13.00-ig, a 
befejező ebéddel zárul. A díj összesen 10.000.-forint, 
(5000 Ft./fő/éjszaka) szállással és teljes ellátással. 
Jelentkezés: a 06-30-6069-637-es telefonon Fodor 
Levente gondnoknál. A Lelkigyakorlatos ház címe: 
Leányfalu, Móricz Zsigmond út 141.    
 IFJÚSÁGI FARSANG: Előzetesen hirdetjük, 
hogy február 18-án, este 7 órától a plébánia lelkes 
tagjai ifjúsági farsangi mulatságot szerveznek a 
Kistemplomban a városmajori fiatalok számára. 
 A BUDAI PLÉBÁNIÁK FARSANGI BÁLJA: 
2011. március 5-én, szombaton lesz a rózsadombi 
Móricz Zsigmond Gimnáziumban. (Bp. II. 
Törökvész út 48.) Jegyek kaphatók a plébánia-
irodában 3.500.- Ft-os áron.  
 CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2011.június 10-től 
13-ig autóbuszos zarándoklatot szervez a városmajori 
Kolping Család Egyesület Csíksomlyóra. Jelentkezni 
lehet a plébánia-irodában.    
 HITTAN FELNŐTTEKNEK FELNŐTT 
HITÜNK IGAZSÁGAINAK ISMERETÉBEN 
SZÜNTELENÜL NÖVEKEDNÜNK KELL. Ezért 
folytatódik kétféle sorozatunk. Egyik sorozat: minden 
hónap első szerdáján (febr.2. márc.2. ápr.6. máj.4. és 
jún.1.) a „Minden ajándék” című hittankönyvből 
válogatott fejezetekkel foglalkozunk. Másik sorozat: 
minden hónap harmadik szerdáján (febr.16. márc.16. 
máj.18. és jún.15.). Szent életű emberek pályafutásáról 
és annak tanulságairól beszélgetünk. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.  
 MEGÚJULÓ FŐBEJÁRAT: Folyamatosan 
zajlik a templom főbejáratának felújítása, ami a 
lépcsőzet, a burkolat és a vasszerkezetek felújítását 
foglalja magában. A munkálatok miatti kellemetlen-



ségekért a kedves Hívek megértő türelmét kérjük. 
 NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és 
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a 
torony földszintjén. Legközelebb 2011. február 2-án.
  BABA-MAMA KLUB: Összejöveteleiket 
minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig tartják a 
torony földszintjén. Szeretettel várjuk a kismamákat és 
gyermekeiket.       
 URNATEMETŐ: Templomunk urnateme-
tőjében egy-, három- és hatszemélyes urnafülkék 
vásárolhatók. Várjuk az érdeklődő hívek jelentke-
zését. 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  
 2010. december 26-án, a Szent Család 
Vasárnapján, megkezdődött országunkban Család éve. 
A Heti Hírlevél számaiban néhány gondolatébresztő, 
tanácsadó rövid írást jelentetünk meg, hogy ilyen 
módon is hozzájáruljunk a Család évének 
gyümölcsöző megéléséhez. A részletek az Országos 
Lelkipásztori Intézet Világiak Koordinációs Tanácsa 
kiadványából, „Imádság és ünneplés a családban”, 
vett idézetek. A felelős szerkesztője: dr. Gáll Márton. 
A kiadásért felelős: Radnai Jenő, családreferens. 
 IMÁDSÁG AZ ÉLET NAPI, HETI, ÉVES  
     RITMUSA SZERINT                 
Ajánlatos, hogy egy családnak kialakuljon saját 
imaritmusa, naponta is és az egyházi évnek 
megfelelően is. A közös reggeli ima ereje óriási a mai 
rohanó világban. Álljunk meg – ha csak rövid időre is -
, és néhány gondolatot szánjunk Istennek. Így épülhet 
gyermekeink lelkébe, hogy minden dolgukat Istennel 
kezdjék, s egész napjukat felajánlják Neki (pl. 
óvodások az óvodai játékot, iskolások a tanulást, 
felelést, nagyobbak pedig egész aznapi 
tevékenységüket). Az étkezésekhez kötődő imákat 
tegyük változatossá, mind a szöveg (Használható: 
fr.Barsi Balázs Étkezési imák, 1991.), mind éneklés 
esetén a dallam tekintetében. Kerüljük el, hogy az 
étkezés előtti ima mintegy az ebédhez hívó jel legyen. 
Kezdődjék fegyelmezetten, ha már összegyűlt a család. 
Az esti imáról a korosztályok szerinti nevelés 
következő fejezeteiben részletesen írunk, mert ez a 
családi közös ima legfontosabb alkalma, de a gyerekek 
korának változásával az imádságos együttlét formája 
folyamatosan változhat. 
    SZENTEK ÉLETE:   
 Január 31.  BOSCO SZENT JÁNOS  
    áldozópap           
Szegény családban született 1815-ben, és sajátos utat 
járt be addig, amíg az ifjúság kiváló nevelője lett. 
Sokat kellett küszködnie, sokan támadták, de nagyon 
sok segítője is volt. Legfőbb támogatója édesanyja, 
Margit mama, aki a vészhelyzetekben mindig fia 
mellett volt. Megalapította a Szalézi Szent Ferenc, 
illetve Mária, a Keresztények Segítője Leányainak 
Társaságát. Alapelve a „megelőző módszer”, mert így 
lehet eredményesen nevelni. Első tanítványai közül 
kiváló segítők lettek, akik nemcsak a munkában, 
hanem az életszentségben is példaképek lettek. Az 

egyik legkiemelkedőbb Salvio Szent Domonkos. Don 
Bosco Torinóban halt meg 1888-ban. Rendje és világi 
munkatársai szerte a világon, így hazánkban is 
működnek, és folytatják áldásos tevékenységüket a 
szent alapító szándékai szerint. 

      Február 3.  SZENT BALÁZS  
               püspök és vértanú      
Az utolsó, a III.-IV. századi keresztényüldözések 
áldozatainak egyike, Örményország Sebaste városának 
püspöke. Népszerűségének oka egyik csodája, 
amelyből az úgynevezett Balázs-áldás származik. A 
hagyomány szerint egy kisgyermek életét mentette 
meg, akinek torkán akadt egy halszálka. Noha a mai 
nap szentjéről liturgikus megemlékezés nem 
lehetséges, de a szenthez kötődő áldás kiosztható. 

     Február 5.  SZENT ÁGOTA         
        szűz és vértanú                   
A szicíliai vértanú szűz tisztelete elsősorban 
Cataniában terjedt el, ahol – valószínűleg – 
vértanúsága is történt Decius császár idejében. 
Tisztelete már a VI. században nagyon elterjedt volt, 
és élettörténetében számos legendás elemet is találunk. 
Tiszteletét mutatja, hogy az úgynevezett Római 
misekánonban is szerepel a neve, és Rómában két 
bazilikát is szenteltek tiszteletére. Ma az olvasmányos 
imaórában Szicíliai Szent Metód püspök szónoklatából 
halljuk a szent magasztalását: „Valóban jó ő, Isten 
jóságának részese. Ezért hívják Ágotának, azaz 
>>jó<<-nak.” 

    A HÉTEN LESZ:  
Hétfőn: Bosco Szt. János áldozópap emléknapja 
Szerdán: URUNK BEMUTATÁSA, (GYERTYASZENTELŐ 
BOLDOGASSZONY)  
Csütörtökön: Szt.Balázs püspök és vértanú emléknapja 
Szombaton: Szt. Ágota szűz és vértanú emléknapja 
 

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Simon Csanád Boldizsár (II. 5.)     
Péri Jakab János (II. 5.)  
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Sziládi Endrét (II. 2.)  
Havasy Viktort (II.2.)  
Zoltán Gyulánét (II.3.)  
SZENTMISÉT MONDUNK:   
Február 3-án, este 6 órakor a papi hivatásokért 
Február 4-én, este 6 órakor a Magyar Családokért 
Február 5-én, este 6 órakor Szűz Mária Szeplőtelen 
Szívének tiszteletére 

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
Február 1-én, kedden reggel 8 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: Szof 2,3;3,12-13; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-
12a 
Hétfő: Zsid 11,32-40; Mk 5,1-20 
Kedd: Zsid 12,1-4; Mk 5,21-43 
Szerda: Mal 3,1-4; Lk 2,22-40 
Csütörtök: Zsid 12,18-19.21-24; Mk 6,7-13 
Péntek: Zsid 13,1-8; Mk 6,14-29 
Szombat: Zsid 13,15-17.20-21; Mk 6,30-34  
Vasárnap: Iz 58,7-10; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 


