
 
2013. június 2.                                       A Hit Éve                                           Úrnapja 

 

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 22. szám 

Templomunk felszentelésének 80-adik évfordulóját 
ünnepeljük. Szeretettel hívjuk a kedves Híveket, 
 helybelieket és vendégeket egyaránt az   
   ünnepi hét eseményeire: 
 
    A JUBILEUMI HÉT PROGRAMJA  
   Június 2 – 9-ig 
Június 2. Vasárnap Úrnapja 
  9.00         Ünnepi szentmise, körmenet  
      15.00-17.30  Plébániai nyílt nap  
Június 3. Hétfő  Imádság napja 
  9.00-17.30  Szentségimádás  
      17.00-18.00. Szentóra,litánia 
      18.00                 Szentmise  
      19.00                 Taizéi imaóra  
Június 4. Kedd Családos és ifjúsági nap  
      18.00   Szentmise, Bíró László püspök  
    és az esperes kerület papjai  
      19.00  Vetített képes előadás a templom 
         történetéről 
      19.40  Egyszerű agapé a kistemplomban 
Június 5. Szerda Templomi szolgálattevők napja 
      18.00   szentmise:Székely János püspök  
     Pannonia Sacra iskolamise  
      19.00  Orgonakoncert Almásy László A. 
Június 6. Csüt. Papi hivatások napja  
      17.00   Szentségimádás a papi hivatásokért 
      18.00   Szentmise:Kiss-Rigó László püspök 
     és a városmajori papok  
Június 7. Péntek  Templombúcsú 
    Városmajori hívek napja   
      18.00   Ünnepi mise: dr.Erdő Péter bíboros 
Június 8. Szombat:Közösségek napja  
     Hajókirándulás, 
     kirakodóvásár, fotókiállítás  
Június 9. Vasárnap Hálaadás napja  
     11.00   Hálaadó ünnepi szentmise  
     Lambert Zoltán plébános  
     kirakodóvásár Fotókiállítás  

 ÚRNAPJA: Ma, vasárnap, június 2-án van az 
Oltáriszentség alapításának ünnepe. Az ünnepi szentmise 9 
órakor kezdődik. A körmenet, a szentmisét követően, 10 
órakor indul. Virágszirmot szombaton, június 9-én reggel 
9 óráig, vagy délután 3 órától lehet leadni a sekrestyében. 
 EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: Az 
egyházmegyei szentségimádási rend szerint az egyház-
megyében az év minden napján az egyházmegye valame-
lyik templomában egész napos szentségimádás van. Plébá-
niánk évi két szentségimádási napja március 10. és június 
3. Június 3-án, hétfőn 9 órától délután ½ 6-ig tart a 
szentségimádás. Félórás vagy ennél hosszabb szentség-
imádás vállalására az irodában lehet feliratkozni. Egy 
percre se maradjon imádkozó látogató nélkül az imádásra 
kitett Oltáriszentségben köztünk lévő Jézus. 
 GYŰJTÉS A CSALÁDOS TÁBOR JAVÁRA:, 
Ma,  június 2-án, a szentmisék után ismét gyűjtést tartunk 
a nyári családos tábor javára, hogy az adományokból 
támogatást tudjuk nyújtani azoknak, akik anyagi okok 
miatt maradnának ki a családos tábor örömteli esemé-
nyéből. Az adományokat előre is hálásan köszönjük!
 BIBLIAÓRA: Bolberitz Pál, apostoli protonotárius 
atya bibliaórája a héten, június 5-én, szerdán elmarad.
 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetel a 
torony földszintjén június 5-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.  
 HAJÓKIRÁNDULÁS: Jövő szombaton, 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 
Felhívjuk a kedves Hívek figyelmét, hogy ma,  
vasárnap a körmenet után és az esti 6 órai szentmise 
után a templom előtt vásárolhatnak hajójegyeket!  
 NAPKÖZIS TÁBOR: Az iskola befejezése után 
idén is megrendezzük a napközis tábor, amelyre az 
általános iskola alsós és felsős gyermekeit várjuk. 
Időpont: 2013. június 17-től 21-ig (hétfőtől-péntekig), 
reggel 9 órától délután 4 óráig. Helyszín: a 
plébániaépület (Ignotus u.9.). A részvételi díj 3.000.- Ft 
(600.- Ft/nap), mely ebédet és uzsonnát tartalmaz. 
Jelentkezni Laczkó Borinál, a hitoktatóknál vagy az 
irodában lehet a kitöltött jelentkezési lapok leadásával. 
Jelentkezési lap az ingyenes asztalon található. Bővebb 
információ: www.hittanosok.com. Az idén is lesznek 
szerepjátékok. Ehhez kérjük a kedves Testvéreket, hogy 
egyszínű használt lepedőt, vagy abroszt hozzanak és azt 
adják le az irodában! Segítség lenne az is, ha vállalnának 
varrógéppel beszegést. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy 
keressék Ambrusné Orlát a 06/20/828-0503 telefonon. 
 HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek részére 
az idén július 29-től augusztus 3-ig szervezünk 
hittantábort Nógrádon. Június 30-ig várjuk a gyermekek 
jelentkezését! Költségek: 1 fő részére 15.000.-Ft/fő; 2 
testvér esetén 12.000.- Ft/fő; több testvér esetén 
10.000.- Ft/fő. A részvételi díj június 30-ig fizetendő. 
Támogatást indokolt esetben, lehet kérni.. Jelentkezési 
lapok kérhetők a hitoktatóktól, a plébánia irodájában, 
illetve a www.hittanosok.com honlapról letölthető.  
 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 autóbuszon kell befizetni.     
 DÉLVIDÉK KINCSEI: Kedves munkatársunk, Schön 
György autóbuszos utazást szervez a történelmi 
Délvidékre (Bácska, Bánát, Szerémség) Indulás június 
19-én, visszaérkezés június 23-án (5 nap/ 4 éjszaka). 
Szállás 4 ágyas, fürdőszobás kollégiumi szobákban, 
Nagybecskerek mellett, félpanzióval. Utazás irányára: 
felnőtt 38.000.- Ft/fő, gyermek 29.000.- Ft/fő. Legalább 30 
fő jelentkezése esetén indul a csoport. Bővebb információ 
a www.vake.hu honlapon olvasható. Jelentkezés Schön 
Györgynél a 445-1992, és a 06/20/828-0070 telefonszá-
mokon, vagy a gyorsch@gmail.com e-mail címen.  
         A HIT ÉVE     
     A Szentírás, a világ leghíresebb könyve  
 Ugye, izgalmas volna megismerned a világ leghíresebb 
könyvét?! Vajon van ilyen? Melyik az a könyv, amelyet a 
világon a legtöbben olvasnak? Amelyet a legtöbb nyelvre 
fordítottak le? Amelyik a legnagyobb példányszámban 
fogy el? –Tudod-e, hogy ez a könyv a Biblia? A világon 
legelőször nyomtatták ki. A legtöbb nyelven olvasható (az 
egész Újszövetség 850 nyelven, egyes részei pedig 1785 

nyelven). És évről évre – ha a bibliai válogatásokat is 
beleszámítjuk – több mint 100 millió példányban fogy el.
 És tudod-e, hogy melyik az a könyv, amelynek 
témáiból a világon a legtöbb festményt festették, a legtöbb 
zenei és irodalmi művet alkották? Igen. Ismét ugyanaz! A 
Szentírás. Mily gyakran merítettek a Szentírásból indítást 
2000 év legnagyobb festői, mint Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Raffaello, Rembrandt, Munkácsy és 
Csontváry; és írói, mint Dante, Thomas Mann, 
Dosztojevszkij, Madách, Babits, Ady vagy Németh László 
és zenészek, mint Palestrina, Bach, Handel, Beethoven, 
Liszt Ferenc és Kodály Zoltán.  
 Miért volt Aranynak, Adynak, Gárdonyinak, 
Radnótinak vagy Kodálynak egyaránt rendszeres vagy 
éppenséggel napi olvasmánya a Biblia? Mi az oka annak, 
hogy az emberiség nagyjai – művészek és gondolkodók –
ily tisztelettel voltak és vannak a Szentírás iránt? Mert 
megrendítette őket a Szentírás irodalmi szépsége és erköl-
csi tisztasága. Ezért vallják, hogy ez a könyv nemcsak a 
vallásos emberek kincse, hanem emberi kultúránknak is 
egyik legnagyobb értéke. De bizonyára még a legnagyobb 
gondolkodók elismerésénél is többet mond, hogy nincs 
még egy könyv a világon, amelyből oly sokan életet merí-
tettek, és amelyért oly sokan készek voltak életüket adni. 
 Sok ezer megrendítő példa közül most csak kettőt 
idézünk: A Diocletianus-féle keresztényüldözés idejéből 
(304-ből) sok ezer vértanú közül néhánynak megmaradt az 
ítélethozatalának jegyzőkönyve. Innen ismerjük a 
történeteket. – Euplusz, egy szicília fiatalember áll a 
bíróság előtt. Tudja, hogy a keresztényekre halál vár, de 
szavai tanúsítják, hogy nem fél. Amikor hitéről faggatják, 
elővesz egy kézzel írt könyvet, az Evangéliumot. „Ez 
Istennek, az én Uramnak törvénye –mondja. – Ezért kész 
vagyok meghalni.” Súlyos kínzások között mindvégig 
imádkozva hal meg.  
 Egy újabbkori történet: Radnóti Miklós lakásán zörget 
a Gestapo. „Azonnal kövessen bennünket!...Semmit nem 
hozhat magával…” Radnóti tudja, hová indul. Megöleli 
feleségét, majd gyors mozdulattal egy kisalakú bibliát 
csúsztat belső zsebébe… - „Indulhatunk!”…  
  (Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel) 
              HÉTEN LESZ  
Hétfőn: Lwanga Szt.Károly és társai vértanúk e.  
Szerdán: Szt Bonifác püspök és vértanú e.  
Pénteken: JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE Főünnep 
Szombaton: A Boldogságos Szűz Mária Szepl. Szíve e.  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN  
Erdélyi Péter Mátyás (VI. 9.)  
Kerényi Áron (VI. 9.)   
Vizy Hanga Klára (VI. 9.)   
HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK  
Vrabély Ervin Attilát (Rákorkeresztúr) (VI.3.)  
Cseh Károlynét (Farkasrét-alsó) (VI.7.)  
SZENTMISÉT MONDUNK:  
Június 6-án, este 6 órakor a Papi hivatásokért  
Június 7-én, este 6-kor a Plébánia élő és elhunyt tagjaiért 
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Június 6-án, csütörtökön reggel 7 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Ter 14,18-20;1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17  
Hétfő: Tób 1,3;2,1a-8; Mk 12,1-12  
Kedd: Tób 2,10-23; Mk 12,13-17  
Szerda: Tób 3,1-11.24-25; Mk 12,18-27  
Csütörtök: Tób 6,10-11a;7,1.9-17;8,4-10, Mk 12,28b-34 
Péntek: MTörv 7,6-11; 1 Jn 4,7-16; Mt 11,25-30 
Szombat: Iz 61,9-11; Lk 2,41-51  
Vasárnap: 1Kir 17,17-24;Gal 1,11-19; Lk 7,11-17 
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