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A Hit Éve

ANYÁK NAPJA: A mai vasárnapon, május
első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. Isten
éltessen minden kedves városmajori édesanyát! A
jó Isten áldja meg minden lépésüket, minden
áldozatukat, önzetlen szeretetüket, egész életüket!
LITÁNIA MÁJUS HÓNAPBAN: A loretói
litániát énekeljük május 1-től, szerdától kezdődően
minden este a szentmise után. Vasárnap a szentóra
keretében.
.
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz
holnap, május 6-án, hétfőn, este ½ 8-kor a
plébánián. Várjuk a testület tagjait!
PANNONIA SACRA ISKOLA-MISE:
Május 8-án, szerdán az esti szentmise ½ 6-kor
kezdődik a Pannonia Sacra Katolikus Általános
Iskola részvétele miatt.
ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT:
Immár 7. alkalommal ismét megrendezésre kerül az
Élő Rózsafüzér Zarándoklat Budapestért és
hazánkért, Budapest körül: jövő szombaton, 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.
Legközelebbi
NYUGDÍJAS
KLUB:
összejövetel a torony földszintjén május 15-én 10től 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.

Húsvét 6. Vasárnapja
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.
Ezúton is bíztatjuk a kedves Híveket, hogy
vegyenek részt ezen a közösségépítő, programokban és élményekben bővelkedő eseményen! Várjuk
az időseket, fiatalokat, egyedülállókat, családosokat
gyermekeikkel. Gazdag programot kínálunk a
hajóút során, illetve Nagymaroson a plébánia
kertjében. Gyermekek részére korosztályonként
szervezünk különböző foglalkozásokat a hajón és
Nagymaroson egyaránt. Lesz táncház, népdaltanítás, totó formájában számot adhatunk arról, hogy
mennyire ismerjük templomunkat A kicsinyek
részére lehetőség van a hajón játékra, biztonságos,
külön teremben. Játékot és felügyeletet biztosítunk.
Felnőttek számára a hajón majori fórumot tartunk,
ahol Hölvényi Györggyel, az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár úrral beszélgethetnek az
érdeklődők. A nagymarosi templomban ifj.
Almássy László Attila orgonaművész játékát
hallgathatják. Szentmisét tartunk a plébánia
kertjében. A Kistemplomos Lovagok koncertje
színesíti a hazautat visszafelé a hajón.
Sok szeretettel hívjuk a plébánia egész közösségét!
Zoltán atya, Gábor atya és a szervezők
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

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

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 felajánlásokat.
NAGY ESEMÉNYRE, TEMPLOMUNK
FELSZENTELÉSE 80-ADIK ÉVFORDULÓJÁNAK 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
címmel. Az épülettel
REJTETT
KINCSEI”
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.
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT lesz a Rózsák
terén levő Árpád-házi Szent Erzsébet templomban,
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára, május 31én, pénteki napon 19 órai kezdettel. Szeretettel
várják az érdeklődőket.

A HIT ÉVE
Fohász
Uram,
nem
csodákért
és
látomásokért
fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok
sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a
számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts
engem
a
helyes
időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági
sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú
fontosságának megítéléséhez!
Erőt
kérek
a
fegyelmezettséghez
és
mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de
értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan
örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben
mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a
nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések
az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén
növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van
elegendő bátorsága és szeretete az igazság
kimondásához! Az igazságot az ember nem magának
mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik
meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy
tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a
bátorságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb,
legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára
méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő
pillanatban és a megfelelő helyen – szavakkal vagy
szavak nélkül – egy kis jóságot közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire
szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Antoine de Saint-Exupéry
HÉTEN LESZ
Kedden: Boldog Gizella emléknapja
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Truszka Márton – Olvasó Réka (V.10.)
Vig Péter – Polgár Dóra (V.11.)
HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Kálmán Zoltánt (Templom) (V.11.)
Kálmán Bertalannét (Templom) (V.11.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Május 9-én, csütörtökön este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: ApCsel 15,1-2.22-29; Jel 21,10-14.22-23;
Jn 14,23-29
Hétfő: ApCsel 16,11-15; Jn 15,26-16,4
Kedd: ApCsel 16,22-34; Jn 16,5-11
Szerda: ApCsel 17,15.22-18,1; Jn 16,12-15
Csütörtök: ApCsel 18,1-8; Jn 16,16-20
Péntek: ApCsel 18,9-18; Jn 16,20-23a
Szombat: ApCsel 18,23-28; Jn 16,23b-28
Vasárnap: ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23; Lk 24,46-53

