IX. évfolyam 12. szám

2012. március 25.
TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE:
Február 22-én hamvazószerdán megkezdődött a
nagyböjti szent idő, a bűnbánatnak és a megtérésnek az évenként visszatérő időszaka. A húsvét
ünnepére felkészítő őszinte és alapos szentgyónásnak is az ideje a nagyböjt. A hamvazás bűnbánati
szertartásában is részesültünk hamvazószerdán. Ez
a szentelmény mélyen a lelkünkbe véste, hogy testünk
porból való és a halál után is porrá lesz. Lelkünk
azonban örökké él, ezért fontos Jézus szavára figyelni:
„Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban”
Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a
zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk. Szeretettel
várjuk a kedves Híveket.
Nagyböjt péntekjein hústilalom van. Eszerint
nagyböjt pénteki napjain 14 éves kortól kezdve nem
eszünk húst, és ezzel a kis önmegtartóztatással Jézus
iránti együttérzésünket és az egyházunk iránti
engedelmes hűségünket is kifejezzük. A betegek fel
vannak mentve a böjt alól.
Nagyböjt pénteki napjain ¼ 6 órai kezdettel
keresztúti ájtatosságot tartunk. Szeretettel hívjuk erre
a kedves Híveket.
Nagyböjti triduum: április 2-án, nagyhétfőn,
április 3-án, nagykedden és április 4-én, nagyszerdán
lesz. A triduumot dr. Bolberitz Pál atya, apostoli
protonotárius mondja.
GITÁROS SZENTMISE: Ma, vasárnap, a
nagytemplomi 9 órai szentmisén a zenei és énekes
szolgálatot a plébánia lelkes fiataljai adják gitáros
kísérettel.

GYŰJTÉS A SZENTFÖLD JAVÁRA: Ma,
március 25-én, Nagyböjt 5. vasárnapján országos
gyűjtés lesz a Szentföld javára. Az adományokat a
szentmisék után a templom kijáratainál gyűjtjük.
Hálásan köszönjük!
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: A múlt
vasárnap, „harmadik-vasárnapi” gyűjtés volt az új

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
plébánia és közösségi ház további kiadásainak a
fedezésére. Hálásan köszönjük a 430.000.- Ft
nagylelkű támogatást. Isten fizesse meg!
MISSZIÓS NAP: Ma a budapesti Szent István
Bazilikában missziós nap lesz. . Délután 3 órára,
Ifjúsági Találkozóra hívják a fiatalokat. 4 órától
előadóművészek olvassák Szent Márk evangéliumát. 6
órakor szentmise lesz, amit dr. Erdő Péter bíboros úr
fog bemutatni.
TEMETÉS: Hankovszky Miklós atya, egykori
városmajori káplán, plébános helyettes temetése lesz
március 29-én, délután 3 órakor a Szent Gellért
Plébánia urnatemetőjében. Adj Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!
CSALÁDOS KERESZTÚT: Március 31-én, jövő
szombaton, 10 órától, Pesthidegkúton a Kálvária
hegyen, Zoltán atya vezetésével, szabadtéri családos
keresztutat szervez a Városmajori Katolikus Egyesület.
Gyülekezés 9.30-tól a II. ker. Tökhegyi úton az 1.
stációnál. Bővebb információ a www.vake.hu
honlapon olvasható.
VIRÁGVASÁRNAP: Jövő vasárnap, április 1-én
a 11 órai ünnepi szentmise a Szűz Mária szobornál
kezdődik a barkaszentelés szertartásával és ünnepélyes
bevonulással. A szentmisén énekkarunk a passiót
énekli.
NAGYBÖJTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS :
A
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására
tartott tartós élelmiszer gyűjtés eredménye 110 kg
cukor, 110 kg liszt, 60 liter olaj, 10 kg zsír, 50 kg rizs,
80 zacskó tészta, 100 db 500 gr-os ételkonzerv, 100 db
kisebb konzerv és némi édesség. Hálásan köszönjük a
kedves Hívek nagylelkű adományait!
ÚJ IMACSOPORT: alakult plébániánkon. Az
Isteni Irgalmasság és a Szűz Mária Szeretetláng
lelkiségi mozgalmak szellemében lesznek imaalkalmak minden csütörtökön 17-től 18 óráig a
nagytemplomban, az esti szentmise előtt. Az első
közös ima március 1-én, csütörtökön, délután 5 órakor
volt. Szeretettel várjuk a kedves Híveket, hogy az Úr

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

Jézus szándéka és békéje valósulhasson meg édes
hazánkban és az egész világon.
IFJÚSÁGI HITTAN: Fiataloknak és fiatal
felnőtteknek indult ifjúsági hittan az új plébánia
tetőtéri nagytermében. Időpont: csütörtök esténként
19.30-tól. Téma: Az Egyház tanítása, kiscsoportos
beszélgetés, imádság, ének. Korhatár: 17-től 30 éves
korig. Jelentkezni lehet e-mail-ben István atyánál, az
isti.iae@gmail.com címen.
CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori Katolikus
Egyesület ezen a nyáron ismét megrendezi a
hagyományos nyári családos táborát a már jól ismert
helyen: Verőce-Csattogóvölgyben. A táborba nagy
szeretettel várjuk a plébánia közösségéhez kapcsolódó
családokat, az egyedülálló szülőket, gyermektelen
házaspárokat is, de a nagyszülőket is az unokáikkal. A
tábor időpontja: 2011. július 16-tól 21-ig. Tájékoztató
és jelentkezési lap az irodában és a nagytemplomban,
az ingyenes asztalon található.
JUBILEUMI ENGESZTELŐ MINDSZENTY
ZARÁNDOKLAT: 2012-ben lesz 65 éve, hogy
Mindszenty József bíboros, hercegprímás meghirdette
a „Boldogasszony Évét”-t és a Városmajorból 100.000
férfi zarándokot vezetett Máriaremetére. Az évforduló
kapcsán jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklatot
szervezünk 2012. szeptember 15-én Máriaremetére.
Mivel a zarándoklat megszervezése és lebonyolítása
nagyobb költséget igényel, ezért bizalommal kérjük a
támogatásokat. A zarándoklat költségeire nyitott
elkülönített számla száma: OTP 11712004-20342915.
A befizetés történhet átutalással, illetve az ingyenes
asztalon található csekkekkel. Segítségüket előre is
hálásan köszönjük!
MINDSZENTY CD lemez: Mindszenty József
hercegprímás eredeti, archív rádióbeszédei hallgathatók meg azon a dupla CD-n, amely az irodában
kapható 3.500.- Ft-os áron.
ÖNKÉNTES
BETEGLÁTÓGATÓK:
A
Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes
beteglátogatók jelentkezését várja. A beteglátogatók
végigjárják a kórház kórtermeit, illetve az
idősotthonokat, beszélgetnek a betegekkel, idősekkel,
és felajánlják számukra a lelkipásztori szolgálat
lehetőségét. A beteglátogatásra jelentkező önkéntesek
a szolgálatuk megkezdése előtt felkészítő képzésben
vesznek részt, melynek helyszíne az Országos
Onkológiai Intézet. Itt évente két alkalommal tartanak
képzéseket. Az újabb képzésre jelentkezni a
Budapesti Katolikus Kórházlelkészségen lehet,
hétköznap munkaidőben, 8-tól 16 óráig a 224-8640es telefonszámon,
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a
torony földszintjén. Legközelebb 2012. április 4-én.
TÁMOGATÁS KÉRÉSE: A Betegápoló Irgalmas
rend és budai intézménye, a Budai Irgalmas rendi Kórház
ismételten a katolikus Hívekhez fordul segítségért
gyógyító tevékenysége érdekében. Tenni szeretnének
minden nap egy újabb lépést a magyar egészségügyért a
betegek érdekében. Ehhez kérnek segítséget, támogatást.
Az adományokat a Budai Irgalmas rendi Kórház
10300002-20109857-70073285 számú számlájára várják.

A támogatás átutalható, ill. csekken befizethető. Szórólap
csekkel az ingyenes asztalon található.

ÚJ EMBER MAGAZIN. Megjelent az Új Ember
Magazin március-áprilisi száma. Kapható a
sekrestyében 450.- forintos áron.
2012-es FALINAPTÁR, tele szép, színes
természeti fotókkal és minden hétre tartalmas lelki
olvasmánnyal, most 300.- forintért kapható a
sekrestyében. A naptárt Jánossy Gábor, plébániánk
tagja szerkesztette
HÚSVÉTI KÉPESLAPOK: A sekrestyében 50.forintos áron kaphatók igényes kivitelű húsvéti
képeslapok.
A PLÉBÁNOS KÉRÉSE: Tisztelettel kérem az
autó tulajdonosokat, hogy vasárnap ne parkoljanak a
templom előtt. Ilyenkor a parkolás a környező utcákban
ingyenes. Ha idős, beteg, nehezen mozgó hozzátartozójukat a templom bejáratáig elhozzák, utána kérem,
hogy a közeli parkolókban állítsák le a kocsijukat.
Köszönettel:
Zoltán atya, plébános
1 % FELAJÁNLÁSA: Bizalommal kérjük a
kedves Híveket, hogy személyi jövedelemadójuk egyik 1
%-át a Magyar Katolikus Egyház-nak 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
adószámai:

Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:
Célja:a
templom
megóvása
18040252-1-43
Városmajori
Márton
Áron
Alapítvány
Célja:Közösségi élet támogatása 19675871-1-43
Városmajori Katolikus Egyesület:
Célja: Közösségépítés, karitász 19666433-1-43
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány
Célja: munkásifjúság támogatása 18236875-1-43
Budai Katolikus Iskola Alapítvány
Célja: Pannonia Sacra támogatása 19668167-1-43
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány
Célja: a cserkészeink támogatása
18253643-1-43
A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó
Boldogasszony)
Vasárnap: Virágvasárnap, az Úr szenvedésének
vasárnapja
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Veres Bálint (III. 31.)
Felföldi Hanna (IV.1.)

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
dr.Börzsönyi Lajosnét (III.26.)
Major Pálnét (III.30.)
Kiss Csillát (III.30.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Március 28-án, szerdán este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Jer 31,31-34; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33
Hétfő: Iz 7,10-14; 8,10; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Kedd: Szám 21,4-9; Jn 8,21-30
Szerda: Dán 3,14-20.91-92.95; Jn 8,31-42
Csütörtök: Ter 17,3-9; Jn 8,51-59
Péntek: Jer 20,10-13; Jn 10,31-42
Szombat: Ez 37,21-28; Jn 11,45-57
Vasárnap: Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mk 14,1-15,47

