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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    Sürgősségi betegellátás: 213-9620 

Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és péntek du. 15.00-17.00  
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: hétfőtől szombatig 7.30-8.00  pénteken 18.30-19.30 vasárnap 17.00-18.00   

Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 
Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): csütörtökön 17.30-18.30 vasárnap 10.00-11.00 

X. évfolyam 17. szám 

 SZENTSÉGIMÁDÁS lesz ma, vasárnap délután 

5 órától a nagytemplomban.   
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Az 

elmúlt vasárnap 482.000.- Ft gyűlt össze a 

főegyházmegyei kölcsön törlesztésére. Hálásan 

köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg!  

 KISMISE: Ma, április 28-án, Zoltán atya 

távolléte miatt, a kismise elmarad. A nagytemplomba 

várjuk a családokat a 9 órai szentmisére.  

 ELSŐÁLDOZÁS: A Pannonia Sacra Katolikus 

Általános Iskola növendékeinek elsőáldozása lesz 

ma, vasárnap, április 28-án, délután 3 órakor. A 

kedves Hívek imáiba ajánljuk az elsőáldozókat. 

 LITÁNIA MÁJUS HÓNAPBAN: A loretói 

litániát énekeljük május 1-től, szerdától kezdődően 

minden este a szentmise után. Elsőpénteken a 

szentmise előtt ½ 6-kor. Vasárnap a szentóra 
keretében. 

 ELSŐCSÜTÖRTÖK: Május 2-án, elsőcsü-

törtökön 4 órától 5 óráig közös szentségimádási órát 

tartunk a papi hivatásokért, a papok hűségéért.

 .ELSŐPÉNTEK: Május 3-án, pénteken, az esti 6 

órai szentmisét és szentbeszédet Labancz Zsolt 

piarista tartományfőnök mondja. Témája: Nevelési 

vészhelyzetről őszintén beszélni. A szentmise után 
beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánia földszinti 

előadótermében. Minden érdeklődőt várunk.  

 ORSZÁGOS MINDSZENTY ZARÁNDOK-

LAT: Május 4-én, szombaton lesz a hagyományos 

országos Mindszenty zarándoklat Esztergomba. Az 

ünnepi szentmise 10.30-kor kezdődik az esztergomi 

bazilikában, amelyet dr. Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek úr pontifikál.   

. KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz 

május 6-án, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánián. Várjuk a 

testület tagjait! 

 ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT: 

Immár 7. alkalommal ismét megrendezésre kerül az 

Élő Rózsafüzér Zarándoklat Budapestért és hazánkért, 

Budapest körül: 2013. május 11-én. Plébániánk a 

zarándoklat negyedik szakaszába kapcsolódik be. 

Bővebb felvilágosítás az ingyenes asztalokra kitett 
szórólapokon olvasható. Buzdítjuk a kedves Híveket, 

hogy aki testi erővel bírja, vegyen részt ezen az 

imádságos, gyalogos zarándoklaton.  

 ETALON KIADÓ: Ma, vasárnap, április 28-án 

a délelőtti szentmisék után a templom előtt vallási 

témájú CD-ket és DVD-ket árusít az Etalon Kiadó. 

Egyúttal még lehetőség van náluk a magzatvédő ívek 

aláírására is.      
 GYÁSZMISE: Április 30-án, kedden este ¼ 6-

kor gyászmisét mondunk elhunyt Temesszentiványi 

Kornélia testvérünk lelki üdvéért.  

 BESZÉLGETÉS SOROZAT: „Zsinati szem-

mel” című beszélgetés sorozat befejező előadása május 

2-án, csütörtökön lesz a torony földszintjén 19.00-kor. 

Téma: Egyház a mai világban. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.  

 EGYHÁZZENEI HANGVERSENY: Jövő 

szombaton, május 4-én este 7 órakor egyházzenei 

hangverseny lesz a nagytemplomban a 80 éves 

Városmajori Jézus Szíve templom megépítői, papjai és 

hívei emlékére és tiszteletére. Énekel a Carmine 

Celebrat Kórus, vezényel Zimányi István.  

 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetel 
a torony földszintjén május 15-én 10-től 12 ig. 

„Együtt lenni jó!” Szeretettel várják azokat a 

nyugdíjas testvéreket is, akik még egy alkalommal sem 

vettek részt ezeken a szerda délelőtti kedves, 

barátságos találkozónkon.  

 CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: Május 17-től 20-ig 

autóbuszos zarándoklat Csíksomlyóra. Még két 
személy részére van lehetőség az utazásra. Jelentkezni 

lehet a plébánia-irodájában. A részvételi díj 45.000.- 

Ft.      

 HAJÓKIRÁNDULÁS: Előzetesen hirdetjük, 

hogy június 8-án hajókirándulást szervezünk 

Nagymarosra. A jegyárak a következők: felnőtt jegy 

2.000.- Ft/fő, gyermek jegy – 4-től 18 éves korig - 

500.- Ft/fő, 4 éves kor alatti gyermeknek díjmentes, 



családi jegy – legkevesebb 5 családtag számára – 

4.000.- Ft. Jegyek az irodában kaphatók. 

 MÁRIACELLI ZARÁNDOKLAT: Az idei 

plébániai fogadalmi autóbuszos zarándoklatunk 

Máriacellbe augusztus 3-án és 4-én lesz. Az út 

költsége 13.000.- Ft és 55.- Euro. Jelentkezni lehet az 
irodában. Jelentkezéskor be kell fizetni a 13.000.- Ft-

ot és 20.- Euró-t. A többit (35 Euró) az autóbuszban 

gyűjtjük össze  

 A   KÉTSZER    1 %    FELAJÁNLÁSA :  

Kérjük a kedves Híveket, hogy személyi jövedelem-

adójuk egyik 1 %-át a Magyar Katolikus Egyháznak 

ajánlják fel. Ennek technikai száma: 0011.   

 A személyi jövedelemadó másik 1 %-át különböző 
szervezeteknek, alapítványoknak lehet felajánlani. 

Plébániánk vonzáskörében működő alapítványok 

adószámait alább közöljük:  

 Városmajori Márton Áron Alapítvány:   

Közösségi programok támogatása    19675871-1-43 

Városmajori Katolikus Egyesület:  

Közösségépítés, karitatív szolgálat,    19666433-1-43 

Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány 

Célja: munkásifjúság támogatása      18236875-1-43 

Budai Katolikus Iskola Alapítvány  

Cél: Pannonia Sacra támogatása        19668167-1-43 

Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány  

Célja: a cserkészeink támogatása       18253643-1-43 

 Hálásan köszönjük a katolikus egyház és 

az alapítványaink részére tett felajánláso-

kat. 

 NAGY ESEMÉNYRE, TEMPLOMUNK 

FELSZENTELÉSE 80-ADIK ÉVFORDULÓ-

JÁNAK MEGÜNNEPLÉSÉRE KÉSZÜLÜNK: 

Ebben az évben, június 4-én, keddi napon ünnepeljük 

templomunk felszentelésének 80-adik évfordulóját. 

(1933. június 4, akkor Pünkösd ünnepe volt) 

Ugyanezen a héten, június 7-én, pénteki napon van 

Jézus Szentséges Szívének az ünnepe, templomunk 
búcsúnapja. Az ünnepi hétre ünnepi program 

szervezése folyamatban van.   Az évforduló 

alkalmából eredően kérjük a kedves Híveket, hogy 

akinek a templom 80 éves történetével kapcsolatos 

fénykép vagy bármiféle emlék van a birtokában, 

jelezze a plébánia irodájában Zoltán atyának, hogy egy 

szervezendő kiállítás anyagát gazdagítsa.   

 Ugyancsak az évforduló alkalmából fotópályázatot 

is hirdetünk „TEMPLOMUNK REJTETT KINCSEI” 

címmel. Az épülettel kapcsolatos művészi meglátású, 

leleményes templomi fényképekkel vagy a 

templomban észrevett megragadó pillanatképpel, 

jelenettel vagy portréval lehet pályázni. A beadott 

fénykép A/4-es méretű legyen. Lehet színes vagy 

fekete-fehér. A pályázatra szánt felvételt a képnek 
adott névvel és telefonszámmal ellátott borítékban kell 

majd leadni a plébánia irodájában. A beadási 

határidő: május 15. A pályázatra beadott képeket az 

ünnepi héten a templomban kiállítjuk. Egy pályázó 

több képpel is pályázhat. 

 

 

     A HIT ÉVE     

         A Szeretet Misszionáriusainak  

                      (Teréz anya nővérei)  

                       napi felajánló imája  

Tégy méltóvá minket, Urunk, hogy az egész világon 

szolgálhassuk azokat az embertársainkat, akik 
szegényen és éhezve élnek és halnak.  

Add meg nekik ma a mi kezünk által mindennapi 

kenyerüket, s a mi megértő szeretetünk által adj nekik 

békét és örömöt.  

Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy   

ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,  

ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét,  

ahol egyenetlenség, oda egyetértést,  
ahol tévedés, oda hitet,  

ahol kétségbeesés, oda fényt,  

ahol szomorúság, oda örömöt.  

Uram, add, hogy  

inkább iparkodjak vigasztalni  

mintsem vigaszra várjak,  

inkább én törekedjem megértésre,  
minthogy megértést óhajtsak,  

inkább én szeressek,  

minthogy szeretetet igényeljek,  

mert önmagunkat elfeledve  

találjuk meg magunkat.  

Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot,   

ha meghalunk, azzal ébredünk örök életre. 

          HÉTEN LESZ  
Hétfőn: Sienai Szt. Katalin Szűz és Egyháztanító, 

Európa Társvédőszentje ünnepe  

Csütörtökön: Szent Atanáz püspök és egyháztanító e. 

Pénteken: Szent Fülöp és Szent Jakab Apostolok 

ünnepe 

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN  

Vízhányó Máté (V. 5.)  

Csendes Barnabás Miklós (V. 5.)   

HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK  

Balga Józsefnét (IV.29.)  

Egyed Lászlónét (IV.30.)  

SZENTMISÉT MONDUNK:  

Május 2-án, este 6 órakor a Papi hivatásokért  

Május 3-án, este 6 órakor a Magyar Családokért  

Május. 4-én,este 6-kor :Szűz Mária Szepl. Szíve 
tiszteletére 

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

Április 30-án, kedden este 6 órakor  

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  

Vasárnap: ApCsel 14,21b-27; Jel 21,1-5a; Jn 13,31-

33a.34-35 

Hétfő: 1Jn 1,5-2,2; Mt 11,25-30 

Kedd: ApCsel 14,19-28; Jn 14,27-31a  

Szerda: ApCsel 15,1-6; Jn 15,1-8  

Csütörtök: ApCsel 15,7-21; Jn 15,9-11  

Péntek: 1Kor 15,1-8; Jn 14,6-14  

Szombat: ApCsel 16,1-10; Jn 15,18-21  

Vasárnap: ApCsel 15,1-2.22-29; Jel 21,10-14.22-23; 

Jn 14,23-29 


