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2012. május 27.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Hálásan
köszönjük a plébánia és közösségi ház további
berendezésének a javára adott nagylelkű adományokat.
386.000.-Ft gyűlt össze. Isten fizesse meg!
KISMISE: Pünkösd vasárnap, május 27-én a
kistemplomi gyermekmise elmarad. A nagytemplomba
várjuk a családokat a 9 órai szentmisére.
KARIZMÁK ÜNNEPE: Az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye napja lesz május 28-án, pünkösd-hétfőn, a
Máriaremetei Bazilika és Kegytemplom kertjében. Az
egész-napos ünnepi együttlétre hívjuk és várjuk szeretettel
a plébánia családjait, fiataljait és közösségeit. A közös
program reggel 9 órakor kezdődik. Részletes program a
templomi plakáton olvasható.
ELSŐPÉNTEK: Június 1-én, pénteken, az esti 6 órai
szentmisét és a szentbeszédet dr. Cserháti Ferenc
püspök, a külföldi magyarok püspöke mondja. Témája:
A nyugat-európai és az amerikai magyar családok lelki
élete. Kötődés az óhazához.
A szentmise után
beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánia földszinti
termében. Minden érdeklődőt várunk.
EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: Az
egyházmegyei
szentségimádási
rend
szerint
az
egyházmegyében az év minden napján az egyházmegye
valamelyik templomában egész napos szentségimádás van.
Plébániánk évi két szentségimádási napja március 10. és
június 3. Mivel ebben az évben június 3-a vasárnapra esik,
így a vasárnapi miserendre való tekintettel ½ 1-től este 6ig tartunk szentségimádást. Ennek keretében 5 órától közös
szentóra lesz. Félórás vagy ennél hosszabb szentségimádás
vállalására az irodában lehet feliratkozni. Egy percre se
maradjon imádkozó látogató nélkül az imádásra kitett
Oltáriszentségben köztünk lévő Jézus.
JUNIÁLIS Szeretettel hívjuk a városmajori
családokat és a plébánia minden tagját június 2-án,
szombaton 9-től 16 óráig a juniálisra a Nagykovácsi
Cserkészparkba.
Különböző
programok
lesznek:
olvasósarok, kedvenc könyvem, horgászat, helyszínelők,
mini olimpia. Bővebb tájékoztatás a hirdetőtáblán
olvasható.
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz június 4én, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánián. Hívjuk a testület
tagjait.

PÜNKÖSDVASÁRNAP
ARANYMISE: Bodó Károly atyát 50 évvel ezelőtt,
1962. június 17-én szentelték pappá. Aranymiséje 2012.
június 17-én, vasárnap, 11 órakor lesz templomunkban.
Ezúton is hívjuk előre is a kedves Híveket az ünnepi
hálaadó szentmisére.
GYÉMÁNT MISE: Kerényi Lajos atya, aki káplán
volt itt a Városmajorban is, idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. A Szent Kereszt templomban
(Bp.IX.Üllői út 145.) június 24-én, 9 órakor ünnepi
szentmisével szeretnék megünnepelni ezt az évfordulót. A
meglepetés az lenne, hogy a kedves Hívek megtöltenék a
templomot és a gyémánt mise után a templom kertjét is,
ahol köszönthetnék Kerényi atyát és együtt ünnepelhetnének vele. (A szervezők meghívó üzenete)
SZEKERES JÁNOS atya, aki a pasaréti templomból
gyakran és készségesen jött hozzánk vasárnapi esti
szentmisét mondani, meghalt. Kedves Hívek imáiba
ajánljuk
nemes
lelkét,
amely
szeretettel
és
szolgálatkészséggel volt telve mindenki, különösképpen is
a börtönbe zártak iránt. Adj, Uram, örök életet neki!
NAPKÖZIS TÁBOR: Az iskola befejezése után, a
tavalyi évhez hasonlóan ismét meghirdetjük a napközis
tábort, amelyre az általános iskola alsós és felsős
gyermekeit várjuk. A nap programját bibliai ihletésű
kreatív foglalkozás, közös ének, játék és sok izgalmas
feladat adja. Időpont: 2012. június 18-tól 22-ig (hétfőtőlpéntekig), reggel 9 órától délután 4 óráig. Helyszín:
Városmajori kistemplom és a plébánia. A részvételi díj
3.000.- Ft (600.- Ft/nap). Jelentkezni a hitoktatóknál vagy
az irodában lehet a kitöltött jelentkezési lap leadásával.
CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori Plébánia ezen
a nyáron is megszervezi nyári családos táborát a már jól
ismert helyen: Verőce-Csattogóvölgyben. A táborba szeretettel várjuk a plébániához kapcsolódó családokat, de az
egyedülálló szülőket is, gyermektelen házaspárokat és a
nagyszülőket is. A tábor időpontja: 2012. július 16-tól 21ig. Tájékoztató és jelentkezési lap az irodában és a
nagytemplomban, az ingyenes asztalon található
HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek
részére az idén július 30-tól augusztus 4-ig szervezünk
hittantábort a diósjenői plébánián. Jelentkezési lapok
kérhetők a hitoktatóktól, illetve a plébánia irodájában.
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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

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BEMUTATKOZÁSA:

A Rákóczi Szövetség a határon innen és a határon túl élő
fiatalok összeismertetésével, határainkon átívelő kapcsolataik létrehozásával és ápolásával foglalkozik. Június 8-án
este 7 órakor a plébánián (Ignotus u.9.) bemutatkozót
tartanak. Részletes információk a hirdetőtáblán lévő
plakáton olvashatók. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
ÚJ IMACSOPORT: Az Isteni Irgalmasság és a Szűz
Mária Szeretetláng lelkiségek szellemében van imaóra
minden csütörtökön 17-től 18 óráig a nagytemplomban, az
esti szentmise előtt. Szeretettel várjuk a kedves Híveket a
közös imára, hogy az Úr Jézus szándéka szerint béke
legyen édes hazánkban és az egész világon.
IFJÚSÁGI HITTAN: Fiataloknak és fiatal
felnőtteknek indult ifjúsági hittan a plébániaház tetőtéri
nagytermében, csütörtök esténként 19.30-tól. Mire
számíthatsz? Az Egyház tanítása különböző témákról,
kiscsoportos beszélgetések, imádság, ének. Korhatár: 17től 30 éves korig. Jelentkezni lehet e-mail-ben István
atyánál, az isti.iae@gmail.com címen.
JUBILEUMI ŐSZI ENGESZTELŐ MINDSZENTY ZARÁNDOKLAT: 2012-ben lesz 65 éve, hogy
Mindszenty József bíboros, hercegprímás úr 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!
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a
torony földszintjén. Legközelebb 2012. június 6-án.
Együtt lenni jó!
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT: A múlt
heti Hírlevélben szereplő dátumtól eltérően a plébánia
2012. szeptember 1-től ingyenes jogsegélyszolgálatot
működtet, amelyet Halzl Józsefné dr. Vathy Magdolna
nyugdíjas jogtanácsos lát el. A szolgálat – a bíróságok és
más hatóságok előtti képviselet kivételével – minden más
jogi ügyben segítséget nyújt, kívánságra megfogalmazza a
beadványokat. A jogsegélyszolgálat szeptembertől kezdve
minden hónap első keddjén 14-től 16 óráig működik a
torony földszintjén, a könyvtárban.
MÉZ ÉS SZÖRPÁRUSÍTÁS: Jövő vasárnap,
,június 3-án a kisgyermekek miséje után a kistemplomban
10 órától méz és szörpárusítás lesz.
ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCS VÁSÁR: Május 30án, szerdán 10 órától árusítanak a termelők friss hazai árut
a két templom között.
MAGYAR EGYHÁZI KÖNYVKLUB: Egyházi kiadók
legújabb könyveiből, DVD-iből kedvező áron lehet rendelni a
Magyar Egyházi Könyvklub tavaszi katalógusának segítségével. Legalább 30.000.- Ft értékű rendelés esetén a postaköltséget a Könyvklub magára vállalja. Ha a kedves Hívek egyéni
rendeléseit a plébánián összegyűjtjük, és azokat a plébánia
rendelésével együtt küldjük el, úgy a 10% kedvezményt a
kedves Hívek is megkapják. Katalógus az irodában található,
és ott kell leadni a rendeléseket is május 31-ig.

PORTUGÁL KÖRUTAZÁS: A Julianus Tours
utazási iroda portugál körutazást hirdet Fatimai és
Santiago de Compostela-i zarándoklattal. Lelkivezető:
Lambert Zoltán. Utazás repülővel. Időpontja: 2012.

szept.28-tól okt.5-ig. Félpanziós szállodai ellátás.
Jelentkezni lehet a Julianus Tours irodájában,
1053.Bp.Ferenciek tere 7-8. szám alatt. Telefon: 374-0038.
ÚJ HAJTÁS: Megjelent az Új Hajtás című újság
májusi száma. Bizalommal ajánljuk a kedves Hívek
figyelmébe. A kárpátaljai hírekről, eseményekről szóló
cikkeket tartalmazó, szép kivitelben megjelenő lapot a
Kárpátaljai Római Katolikus Egyház adja ki. A lap
megvásárlásával a kárpátaljai testvéreinket támogathatjuk.
Aki teheti, használja ki a testvéri segítségnyújtásnak ezt a
lehetőségét.
HÁZIASSZONYOK FIGYELMÉBE: A Csaba
utcában lévő Bio-boltba sütemény készítőt keresnek.
Jelentkezni lehet a 06-70-940-0307 telefonszámon.
GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. A nehéz anyagi
helyzetben élő betegek támogatására van lehetőség a
következő módon: Az Egyházmegyei Karitász számlájára
befizetett összeggel bárki támogathatja a plébániánk
rászoruló betegeinek gyógyszervásárlását. Az adománynál
fontos a cél megjelölése: „Gyógyszertámogatásra” A
plébánia jelzi a Karitász felé a támogatandók nevét, akik a
támogatás
elnyeréséről
értesítést
kapnak.
A
Főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitászközpont
számlaszáma: 11706016-20468198
ÖNKÉNTES BETEGLÁTÓGATÓK: A Budapesti
Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók
jelentkezését várja. A beteglátogatók beszélgetnek a
betegekkel, idősekkel, és felajánlják számukra a
lelkipásztori szolgálat lehetőségét. A jelentkező
önkéntesek a szolgálatuk megkezdése előtt felkészítő
képzésben vesznek részt, amelynek helyszíne az Országos
Onkológiai Intézet (Bp.XII.Ráth György u.). Az újabb
képzésre
jelentkezni
a
Budapesti
Katolikus
Kórházlelkészségen lehet, hétköznap munka-időben, 8tól 16 óráig a 224-8640-es számon,
ALBÉRLET EGYETEMISTÁKNAK Az egyetemi
lelkészség keres olyan híveket, akik a tanév folyamán
fogadnának egyetemista albérlőket, egyet vagy többet is,
nem túl drága áron. Kérjük, hogy jelentkezzék az irodában,
aki kiadná lakásának szobáját.
A HÉTEN LESZ:
Pénteken: Szt. Jusztinusz vértanú e.
,
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Bellus Bendegúz (VI.2.)
Lukácsi Hanna Lorina (VI.2.)
Pintér Valéria (VI.3.)
Pátzay Anna (VI.3.)
Pernyész Lujza (VI.3.)
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Lelkes Márk – Bene Gyöngyvér (VI.2.)
Pikószky András – Kovács Erzsébet (VI.2.)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Június 1-én, este 6 órakor a Magyar Családokért
Június 2-án, este 6 órakor Szűz Mária Szeplőtelen
Szívének tiszteletére
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: ApCsel 2,1-11; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn
20,19-23
Hétfő: 1Pét 1,3-9; Mk 10,17-27
Kedd: 1Pét 1,10-16; Mk 10,28-31
Szerda: 1Pét 1,18-25; Mk 10,32-45
Csütörtök: 1Pét 2,2-5.9-12; Mk 10,46-52
Péntek: 1Pét 4,7-13; Mk 11,11-267
Szombat: Júd 17.20b-25; Mk 11,27-33
Vasárnap: MTörv 4,32-34.39-40; Róm 8,14-17; Mt
28,16-20

