
 
2012. június 24.                                                                                 Évközi 12. Vasárnap 

 

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 

IX. évfolyam 25. szám 

 Minden kedves városmajori Testvé-
rünknek nagyon jó pihenést, kellemes és 
pihentető nyaralást kívánunk! A Heti 
Hírlevéllel legközelebb augusztus 26-án 
jelentkezünk. Legfontosabb híreinket addig is 
 a honlapunkon olvashatják:  
www.varosmajoriplebania.hu 
 

IDŐBELI VÁLTOZÁSOK A NYÁRI 
IDŐSZAKBAN:  

 
IRODAI ÜGYELET június 18-tól augusztus 31-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. 

A SZENTMISÉK RENDJE  
júliusban és augusztusban 

Hétköznap: 7.00  18.00  
Vasárnap: 7.30; 9.00; 11.00; 18.00; 19.30 

Kisgyermekek kistemplomi miséje: 
 legközelebb  szept. 2-án 

 GYÓNTATÁS:  
a gyóntatószékeken található kiírás szerint. 

 
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: 
Hálásan köszönjük a plébánia és közösségi ház 
további berendezésének a javára adott nagylelkű 
adományokat. 440.000.-Ft gyűlt össze. Isten fizesse 
meg!   
 PÉTER FILLÉREK GYŰJTÉSE: Július 1-
én, jövő vasárnap lesz a hagyományos Péter-
fillérek gyűjtése a misék után a kijáratoknál. Az 
adományokat előre is hálásan köszönjük!  

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: 2013-ban 
ünnepeljük a városmajori egyházközség 
megszületésének 90. és a Nagytemplom 
felszentelésének 80.évfordulóját. Az évforduló 
alkalmából történeti pályázatot hirdetünk az 
alábbi kategóriákban: 
 1./ Visszaemlékezés: Olyan testvérek saját 
maguk által leírt, vagy mások segítségével rögzített 
személyes hangú visszaemlékezéseit várjuk, akik 
az elmúlt 90 év egy részét a Városmajorban élték 
le, így szemtanúi, részesei vagy formálói voltak az 
egyházközség életének, vagy annak valamely 
fontosabb eseményének. A visszaemlékezés 
felölelhet egy-egy időszakot, vagy bemutathatják 
csupán egy sorsdöntő pillanat eseményeit is. 
 2./ Fénykép: Az egyházközség korábbi 
éveiből őrzött fényképekből és hozzájuk 
kapcsolódó kísérőszövegből összeállított és tetszés 
szerinti számú képet tartalmazó képsorozat. Vagy: 
Az egyházközség mai életét hűen és tartalmasan 
bemutató színes vagy fekete-fehér képeket, esetleg 
legfeljebb 5 képből álló sorozatokat várunk ebben a 
kategóriában. A képekhez kedves, szellemes 
kísérőszöveg is társuljon. 
 3./ Dokumentumfilm: Olyan alkotások 
készítésére ösztönzünk, melyek a mozgófilm 
eszközei révén mutatják be az elmúlt 90 év 
történetét, annak fordulópontjait, esetleg egy-egy 
sorsdöntő esemény előzményeit, történetét 
következményeit. 
 A pályázatok beadási határideje: 2012. 
szeptember 30. 
A szakértőkből álló zsűrik véleménye alapján 
legjobbnak ítélt alkotások készítői jutalomban 
részesülnek, illetve alkotásaik bekerülnek az 
évfordulóra készülő kiadványba illetve az 
évfordulós ünnepségek eseményeibe. 
    Zoltán atya és a képviselőtestület 



  NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi, nyári 
szünet utáni első összejövetel szeptember 5-én lesz 
Együtt lenni jó!     
 CSALÁDOS TÁBOR: Verőce-Csattogó-
völgyben. A táborba szeretettel várjuk a 
plébániához kapcsolódó családokat, az egyedülálló 
szülőket is, gyermektelen házaspárokat és a 
nagyszülőket is. Időpont: július 16-tól 21-ig.  
 HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek 
részére az idén július 30-tól augusztus 4-ig 
szervezünk hittantábort a diósjenői plébánián. 
Jelentkezési lapok kérhetők a plébánia irodájában. 
 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 hálásan köszönjük! 
 ZARÁNDOKLAT MÁRIACELLBE:  
Előzetesen hirdetjük, hogy az idei városmajori 
fogadalmi zarándoklat Máriacellbe szept. 22-én és 
23-án lesz. (Sajnálatos módon egyik előző heti 
Hírlevélben tévesen szerepel a zarándoklat időpont-
ja. A kedves Hívek elnézését kérjük!) További 
információkkal a későbbiekben szolgálunk.  
 INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT: a 
plébánia 2012. szeptember 1-től ingyenes 
jogsegély-szolgálatot 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.
 PORTUGÁLIAI 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.. Telefon: 374-0038. 
 ÚJ HAJTÁS: Megjelent az Új Hajtás című 
kárpátaljai újság pünkösdi száma. Bizalommal ajánljuk 
a kedves Hívek figyelmébe. A 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 
utca 3.sz. alatt 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 munkaidőben, 8-tól 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 aki 
albérletet tud ajánlani a fiataloknak, az az Egyetemi 
Lelkészség e-mail címére írjon: egylelk@yahoo.com. 
    A HÉTEN LESZ:  
Szerdán: Szent László király ü.  
Csütörtökön: Szent Iréneusz püspök és vértanú 
Pénteken:Szent Péter és Szent Pál apostolok főü.  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Okeke Erik (VII.1.)   
Káldor Kristóf Antal (VII.1.) 
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN   
Vas Csaba – Solti Marianna (VI.30.) 
dr.Gergényi Szabolcs – dr.Horváth Éva (VI.30.) 
A HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK   
Dzsaja Károlyt (VI. 25.)   
Ferenchalmi Lajosnét (VI. 28.)   
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Június 28-án, csütörtökön este 6 órakor   
 
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :  
Vasárnap: Iz 49,1-6;ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80 
Hétfő: 2Kir 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5  
Kedd: 2Kir 19,9b-11.14-21.31-35a36; Mt 7,6.12-14 
Szerda: Bölcs 10,10-14; Mt 22,34-40  
Csütörtök: 2Kir 24,8-17; Mt 7,21-29  
Péntek: ApCsel 12,1-11; 2Tim 4,6-8.17-18;   
        Mt 16,13-19  
Szombat: Sirák.2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17  
Vasárnap: Bölcs 1,13-15; 2,23-24; 2Kor 8,7.9.13-15; 
        Mk 5,21-43 


