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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 5. szám 

 CIKK-NAP: Az Ösvény elnevezésű könyv 
ismertetőhöz hasonlóan egy rövid írás felolvasása után 
beszélgetünk a cikk témájáról ma, 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.   
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz 
február 7-én, hétfőn, este ½ 8-kor az új plébánia 
épületében. Hívjuk a testület tagjait.  
 BIBLIAÓRA Dr.Bolberitz Pál atya elfoglaltsága 
miatt február 9-én a bibliaóra elmarad.  
 BETEGEK VILÁGNAPJA: A Betegek Világ-
napja alkalmából február 12-én, szombaton, 15 órakor 
szentmisét mutatnak be a Budai Ciszterci Szent Imre 
Plébánia-templomban (Bp.XI. Villányi út 25., a Fene-
ketlen tónál). Szentbeszédet mond Brückner Ákos 
Előd ciszterci. 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 irodá-
ban 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 16-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.      
 
         AZ IMÁDSÁGRA NEVELÉS         
  KOROSZTÁLYOK SZERINT                  
 
       Megszületés előtt 
Ahogy az ember egész személyiségére, így a 
későbbi imaéletére is hatnak az anyaméhen belüli 
élmények. Tudatosítani kell a fiatal párokkal, hogy 
a még meg nem született gyermeküket is be lehet 
vonni imádságaikba, vele együtt lehet fordulni 
Istenhez, illetve számtalanszor lehet érte 
imádkozni. Ajánlatos a párnak közösen kérni a 
Szűzanya oltalmát a szüléshez. Nagyon jó dolog 
áldott állapotban sokszor áldozni, hisz ezzel az 
édesanya legtöbbet adhatja magzatának. 
 
                Kisgyermekkorban (3 éves korig) 
„A hívő családokban az élet első hónapjai és évei – 
amely időszak perdöntően fontos a későbbi ember 
egyensúlya szempontjából – a gyermek számára 
már megadhatják a keresztény személyiség 
feltételeit. A csecsemő magába szívja 
környezetének cselekvésmódját és érzésvilágát. A 
hívő lelkület készsége először a csecsemő és az 
édesanyja, majd az édesapja közötti kapcsolatra 
támaszkodva él: az örömteli életközösség és a 
szeretettel áthatott atyai tekintély táplálják.” 
(Általános Hitoktatási Direktórium, 78.) Az első 
évben a gyermek nevelése stabil napirend 
kialakítását és a gondoskodást jelenti. A születéstől 
fogva rá van utalva arra, hogy az édesanya vagy 
egy más jelenlévő ember állandóan szeretettel 
forduljon felé. Ez a biztonságérzetben eltöltött 
tizenkét hónap fejleszti ki az úgynevezett 
ősbizalmat. Ebben gyökerezik az „Istenbizalom”, 
amely megteremti az alapot a további hitbeli 
tapasztalatokhoz. Az első három esztendő az 
érzelmek korszaka, a védettségé, a biztonságé, a 
szereteté, aminek alapja a család. Az ilyen korú 
gyermek vallásos nevelése azáltal történik, hogy 
látja a szülőket imádkozni, tapasztalja vallásos 
megnyilvánulásukat. Utánzás által alakul ki 
természetes hite, és így nő bele a keresztény 
értékrendbe. Kezdetben még nem érti az ágyánál 
vagy az étkezőasztalnál elhangzó imákat, 
fohászokat, de lassanként megjegyzi, hogy kell 

léteznie ott valakinek, mert szülei beszélnek Vele, 
kérik Őt, hálát adnak Neki. Gyakorlati 
útmutatások: Mindig a gyermek előtt 
imádkozzunk, így hamarosan ő is utánozni kezdi a 
szavakat, a mozdulatokat. Egyszerűbb kötött 
szövegű reggeli, esti, étkezési imákat tanítsunk 
meg (pl. „Szívem első gondolatja…”, „Én Istenem, 
jó Istenem…”)! A legegyszerűbb imaszöveget is 
magyarázzuk meg! A gyerekek az általuk nem 
értett szavakat kicserélik olyan, hasonló hangzású 
szavakra, amelyek a saját, eddigi szókincsükben is 
megtalálhatók. (Ld.: Hozsanna-uzsonna, László 
Királynak vitéz lovagsága- Zászló Királynak vitéz 
lova sárga/sánta, Áldott a te méheknek 
gyümölcse…). A legfontosabb az, hogy a gyermek 
minél előbb szokja meg az egyszerű, saját 
szavaival mondott imát. Ezért már kezdettől fogva, 
amikor még a szülő imádkozik saját szavaival 
gyermeke helyett, bele kell szőni az imába a 
gyermek világának megfelelő gondolatokat és 
érzéseket (pl. bocsássunk meg testvérünknek, 
köszönjük meg, hogy anya finom ebédet főzött, 
stb.). 
    SZENTEK ÉLETE:   
        Február 10.  

                       SZENT SKOLASZTIKA  
      szűz           

Szent Benedek nővére, akit követett a monasztikus 
szerzetesi életbe, maga köré gyűjtve egy szüzekből 
álló kisebb közösséget. Nagy Szent Gergely pápa 
Párbeszédek című könyvében beszél a testvérek 
találkozásáról, amely Monte Cassino közelében, 
egy majorban történt. 547 körül halt meg, ott 
nyugszik testvérével együtt a Monte Cassinó-i 
bazilika kriptájában. Bár a II. világháborúban a 
kolostort lebombázták, de sírjuk sértetlenül 
megmaradt, és felépítették az elpusztult bazilikát is. 

    A HÉTEN LESZ:  
Csütörtökön: Szt.Skolasztika szűz emléknapja  
Szombaton: Szűz Mária szombatja emléknap  
 

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Zámbó Gyulánét (II. 7.)  
Zsitva Tibornét (II.10.) 

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
Február 9-én, szerdán reggel 8 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: Iz 58,7-10; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 
Hétfő: Ter 1,1-19; Mk 6,53-56 
Kedd: Ter 1,20-2,4a; Mk 7,1-13 
Szerda: Ter 2,4b-9.15-17; Mk 7,14-23 
Csütörtök: Ter 2,18-25; Mk 7,24-30 
Péntek: Ter 3,1-8; Mk 7,31-37 
Szombat: Ter 3,9-24; Mk 8,1-10  
Vasárnap: Sir 15,15-20; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 

 


