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A Hit Éve

A JUBILEUMI HÉT PROGRAMJÁNAK
UTOLSÓ NAPJA
Június 9. Vasárnap a Hálaadás napja
11.00
Hálaadó ünnepi szentmise
Lambert Zoltán plébános
Kirakodóvásár Fotókiállítás
KÖNYVÁRUSÍTÁS Az évforduló alkalmából
kiadott
városmajori
emlékkönyv
az
irodában
megvásárolható 1500 Ft-os áron. Bizalommal ajánljuk
minden család számára.

IDŐBELI VÁLTOZÁSOK A NYÁRI
IDŐSZAKBAN
IRODAI ÜGYELET
június 17-től augusztus 31-ig
Kedd:
10.00-12.00
16.00-17.00
Szerda:
16.00-17.00
Csütörtök: 10.00-12.00
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
GYÓNTATÁS:
A gyóntatószékeken található kiírás szerint.
JÉZUS SZÍVE LITÁNIÁT Jézus Szent
Szívének hónapjában, júniusban, minden nap
elénekeljük. Hétköznaponként az esti 6 órai
szentmise után, vasárnap a délutáni szentségimádás
alatt.
TE DEUM: A tanulóifjúság tanévvégi hálaadó
szentmiséje lesz a jövő, vasárnap, 9 órakor a
nagytemplomban. Ezen a szentmisén együtt
vesznek részt a kistemplomi gyermekmisére járó
családok és a nagytemplomi diákmisét látogató
kedves Hívek.

Évközi 10. Vasárnap

IMÁDKOZZUNK, IMÁDKOZZUNK!
Imádkozzunk az árvíz által sújtott területeken élő
szenvedő és rettegő testvéreinkért és sok jó szándékú,
segítőkész emberért, akik készségesen vállalnak áldozatot a szerencsétlenül járt embertársaik javára.
GYŰJTÉS A CSALÁDOS TÁBOR JAVÁRA:, :

Az elmúlt vasárnap 163.770.-Ft gyűlt össze a nyári
családos tábor javára Hálásan köszönjük a
támogatást. Isten fizesse meg!
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz
június 17-én, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánia
épületében. Hívjuk a testület tagjait.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetel s egyben az utolsó ebben a tanévben, június
19-én 10-től 12 ig. a torony földszintjén. „Együtt
lenni jó!” Szeretettel várják azokat a nyugdíjas
testvéreket is, akik még egy alkalommal sem vettek
részt ezeken a szerda délelőtti kedves, barátságos
találkozónkon.
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.

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

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
telefonszámokon,
vagy
a
gyorsch@gmail.com e-mail címen.
A HIT ÉVE
Szentírási részek hitről, evangelizálásról
A kafarnaumi százados története
(Mt 8,5-13)
Mindnyájunk számára példa a százados hit és
bizalma Amikor beért Kafarnaumba, egy százados járult
eléje, kérve őt: „Uram – szólította meg - , szolgám bénán
fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik.” „Megyek és
meggyógyítom” – felelte neki. A százados ezt mondta
neki: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba.
Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul! Magam is
alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak alattam. Ha
azt mondom az egyiknek: Menj el! – elmegy, a másiknak:
Gyere ide! – odajön hozzám, vagy szolgámnak: Tedd ezt
meg! – megteszi.” Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott és
kísérőihez fordult: „Bizony mondom nektek, Izraelben
nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom nektek: Sokan
jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek
Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, az
ország fiait pedig kivetik a külső sötétségbe. Ott sírás és
fogcsikorgatás lesz.” A századosnak pedig ezt mondta
Jézus: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!” A szolga még
abban az órában meggyógyult
. A kánaáni asszony az alázatos állhatatos ima
példaképe (Mt 15,21-28)
Onnét továbbmenve, Jézus Tírusz és Szidon vidékére
vonult vissza. Ott a környékről közeledett egy kánaáni
asszony és hangosan kérte: „Könyörülj rajtam, Uram,
Dávidnak fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz
lélek.” De ő szóra sem méltatta. Erre odamentek hozzá
tanítványai és kérték: „Teljesítsd kérését, hisz kiabál
utánunk”. Ezt felelte: „Küldetésem csak Izrael házának

elveszett juhaihoz szól”. Ám az asszony odajött, és e
szavakkal borult le előtte: „Uram, segíts rajtam!” De
visszautasította: „Nem helyes elvenni a gyerekektől a
kenyeret, s odadobni a kiskutyáknak”. Az asszony
ellentmondott: „Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a
maradékból, amely lekerül uruk asztaláról”. Erre így szólt
Jézus: „Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod
szerint”. Még abban az órában meggyógyult a leánya.
Egy megszállott gyermek meggyógyítása
(Mt 9,14-29) Ha gyenge a hitünk, kérjünk
bizalommal erőt Jézus Krisztustól.
Amikor visszatért a tanítványokhoz, látta, hogy nagy
népsokaság tolong körülöttük. Írástudók vitatkoztak velük.
Mihelyt az emberek észrevették, elcsodálkoztak, majd
eléje siettek és üdvözölték. Megkérdezték tőlük: „Miről
vitatkoztok velük?” Valaki megszólalt a tömegből:
„Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt
meg. Amikor hatalmába keríti, a földhöz vágja, habzik a
szája, csikorgatja a fogait és megmerevedik. Már szóltam
tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.” „Ó, te
hitetlen nemzedék – válaszolta -, meddig maradjak még
körödben? Meddig tűrjelek benneteket? Hozzátok ide
hozzám!” Odavitték. Mihelyt a lélek meglátta, nyomban
gyötörni kezdte (a fiút), úgyhogy az a földre zuhant s
habzó szájjal fetrengett. „Mióta szenved a bajban?” kérdezte apját. „Kicsi kora óta – válaszolta. – Sokszor
tűzbe meg vízbe kergette, csakhogy elpusztítsa. Ha valami
tehetsz, segíts rajtunk, és légy részvéttel irántunk.” Jézus
így felelt: „Ha valamit tehetsz?...Minden lehetséges annak,
aki hisz.” A fiú apja erre felkiáltott: „Hiszek! Segíts
hitetlenségemen!” Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb
tömeg gyűlik össze, ráparancsolt a tisztátalan lélekre:
„Néma és süket lélek, parancsolom neked, menj ki belőle,
és ne térj többé vissza belé!” Az felordított, s heves
rángások közepette kiment belőle. A fiú olyan lett, mintha
halott volna. Sokan úgy vélték, hogy meghalt. Jézus
azonban megfogta a kezét, felsegítette, s a gyermek talpra
állt. Amikor bement a házba, tanítványai külön
megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” „Ez a fajta
nem megy ki másként, csak imádság és böjt hatására” –
felelte.

HÉTEN LESZ
Kedden: Szt. Barnabás apostol e.
Csütörtökön: Páduai Szt .Antal áldozópap e.
Szombaton: Árpá-házi Boldog Jolán szerzetesnő e.
HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Thuránszky Lehelnét (Szt. István Bazilika)
(VI.11.)
Hajnády Gusztávot (Itt újratemetés) (VI.12.)
Hajnády Gusztávnét (Itt újratemetés) (VI.12.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Június 12-én, szerdán este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: 1Kir 17,17-24;Gal 1,11-19; Lk 7,1117
Hétfő: 2 Kor 1,1-7; Mt 5,1-12
Kedd: ApCsel 11,21b-26;13,1-3 Mt 10,7-13
Szerda: 2 Kor 1,18-22; Mt 5,17-19
Csütörtök: 2 Kor 3,15-4,1, Mt 5,20-26
Péntek: 2 Kor 4,7-15; Mt 5,27-32
Szombat: 2 Kor 5,14-21; Mt 5,33-37
Vasárnap: 2Sám 12,7-10.13;Gal 2,16.19-21; Lk
7,36-8,3

