X. évfolyam 25. szám

2013. június 23.

A Hit Éve

Minden kedves városmajori Testvérünknek nagyon jó pihenést, kellemes és
pihentető nyaralást kívánunk! A Heti
Hírlevéllel legközelebb augusztus 25-én
jelentkezünk. Legfontosabb híreinket addig is
a honlapunkon olvashatják:
www.varosmajoriplebania.hu
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.
A JÉZUS SZÍVE LITÁNIÁT Jézus Szent
Szívének hónapjában, júniusban, minden nap elénekeljük. Hétköznaponként az esti 6 órai szentmise
után, vasárnap a délutáni szentségimádás alatt.
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Az
elmúlt vasárnap 360.000.- Ft gyűlt össze a
főegyházmegyei kölcsön törlesztésére. Hálásan
köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg!

Évközi 12. Vasárnap

PÉTER FILLÉREK GYŰJTÉSE: Június
30-án, jövő vasárnap lesz a hagyományos Péterfillérek gyűjtése a misék után a kijáratoknál. Az
adományokat előre is hálásan köszönjük!
KÖNYVÁRUSÍTÁS A templom 80 éves
évfordulója alkalmából kiadott városmajori
emlékkönyv az irodában megvásárolható 1500 Ftos áron. Bizalommal ajánljuk minden család
számára..
CSALÁDOS TÁBORI NYITOTT NAP: A
családos tábor szervezői nyitott napot tartanak
július 19-én, pénteken Verőce-Csattogóvölgyben.
A szervezők várják a plébánia kedves Híveit,
felnőttektől gyermekekig mindazokat, akik
szeretnének betekinteni a tábor életébe. Gazdag
programot kínálnak a nap folyamán:
9.00-12.00 Székely János püspök atya előadása
12.00-13.30 Ebéd
13.30-15.00 Szabadfoglalkozás, csendes pihenő
15.30-16.45 Hálaadó táborzáró mise
17.00-18.15 Apák-fiúk foci korosztályonként
Aki szívesen maradna vacsorára is, arra is van
lehetőség. Részvétel csak előzetes jelentkezés
alapján lehetséges, mivel a szervezőknek
szükségük van az érkezők pontos létszámára.
Jelentkezési lap az ingyenes asztalon és az irodában
található. A jelentkezési lap leadásakor a
részvételi díjat is be kell fizetni. A lapok leadása
és a befizetés az irodában, iroda időben lehetséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy június 17-től az irodai
ügyelet változik! Részvételi díjak: felnőtteknek
1.500.- Ft, 10 éves kor alatti gyermekeknek 900.Ft, családi jegy 4.500.- Ft. A részvételi díj
magában foglalja a meleg ebédet. Meleg vacsora
felnőtteknek 900.- Ft, gyermekeknek 500.- Ft,
családi jegy 2.500.- Ft. Jelentkezési határidő
június 30.
A Városmajori Kolping Család egy buszt indít a

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

nyitott napra. A buszon még 20 fő részére van
lehetőség az utazásra. A busz költsége 1.000.- Ft.
Indulás: július 19-én, pénteken reggel 7.15-kor a
Maros utcából (a torony mellett) Hazaindulás a
táborból: 18.30-kor.Jelentkezni az irodában lehet az
utazás díjának befizetésével.
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.
A HIT ÉVE
Szentírási részek hitről, evangelizálásról
Ima a hívőkért
(Jn 17,20-26)
De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is,
akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek
mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy,
s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk,
hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben
részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy
vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is
teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy
te küldtél engem, és szereted őket, amint engem
szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem
adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák
dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a
világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám!
A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is
felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük
nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a
szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is
bennük legyek.
Jézus megjelenik a tanítványoknak
(Jn 20,19-31)
Amikor beesteledett, még a hét első napján
megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt
voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták
az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte
őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta

nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte
el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség
nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk
lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket!
Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer,
s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” A
tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy
melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor
megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták:
„Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem
látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem
ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a
kezem, nem hiszem.” Nyolc nap múlva ismét
együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt
velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva
volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte
őket: „Békesség nektek!” Aztán Tamáshoz fordult:
„Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd
ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen,
hanem hívő! Tamás fölkiáltott: „Én Uram, én
Istenem!” Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert
láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.”
Jézus még sok más csodajelet is mutatott
tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl
ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték,
hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s
hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.

HÉTEN LESZ
Hétfőn: Keresztelő Szent János születése
Csütörtökön: Szent László király ünnepe
Pénteken: Szent Iréneusz püspök és vértanú e.
Szombaton: Szent Péter és Szent Pál apostolok
főünnep
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN

Kellner-Nagy Alíz (VI.29.)
Pikószky Bence András (VI.30.)
HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Zelenai Sándorné (Farkasrét) (VI.25.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Június 25-én, kedden este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Zak 12,10-11; 13,1; Gal 3,26-29; Lk
9,18-24
Hétfő: Iz 49,1-6; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Kedd: Ter 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
Szerda: Ter 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
Csütörtök: Bölcs 10,10-14; Mt 22,34-40
Péntek: Ter 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4
Szombat: ApCsel 12,1-11; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt
16,13-19
Vasárnap: 1Kir 19,16b.19-21; Gal 5,1.13-18; Lk
9,51-62

