
 
2014. március 9.                         JÉZUS SZÍVE ÉV                   Nagyböjt 1.Vasárnapja 

 

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, 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): szerdán 17.30-18.30 vasárnap 10.00-11.00 

XI. évfolyam 10. szám 

  TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE: 
Március 5-én hamvazószerdán megkezdődött a 

nagyböjt.  
 Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a 
zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk. Szeretettel 
hívjuk és várjuk a kedves Híveket erre a korai közös 
imádságra, amely az egyház hivatalos napi imájának a 
része. 
 Nagyböjt péntekjein a keresztút az esti 
szentmise előtt ¼ 6-kor kezdődik. 

Nagyböjtben minden pénteki napon hústilalom, 
azaz a húsételtől való megtartóztatás kötelezettsége 
van 14 éves kortól kezdve mindenki részére az egyházi 
törvény szerint. Csak a betegek vannak az előírt böjtök 
alól felmentve, valamint azok, akik a munkahelyükön 
étkeznek és nincs választási lehetőségük, vagy 
komoly, nehéz fizikai munkát végeznek. Fel vannak 
mentve azok az idős testvérek, akik hozatják ebédjüket 
és nincs módjukban választani.   
 E törvény által előírt böjt megtartásának értelme 
egyrészt egy sajátos módon megélt engedelmesség az 
egyház iránt, másrészt egy apró, de fontos jele 
közösségi összetartozásunknak, mivelhogy közösen 
vállaljuk ugyanazt az önmegtagadási cselekedetet. 
 SZENTSÉGIMÁDÁS: Az egyházmegyei 
szentségimádási rend szerint az egyházmegyében az év 
minden napján az egyházmegye valamelyik 
templomában egész napos szentségimádás van. 
Plébániánk évi két szentségimádási napja március 10. 
és június 3. Ennek megfelelően a héten, március 10-én, 
hétfőn, reggel 8.30-tól 17.00 óráig, egész napos 
szentségimádás lesz. Félórás vagy ennél hosszabb 
szentségimádás vállalására az irodában lehet 
feliratkozni. Nagyon szép lenne, ha egy percre sem 
maradna imádkozó látogató nélkül az ünnepélyesen 
kitett Oltáriszentségben köztünk lévő Jézus.   
 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 
következő társadalmi hittanórája március 10-én, hétfőn 
este 7 órakor lesz a kistemplomban.   . 

 HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS: Jövő 
vasárnap, március 16-án ismét „harmadik-vasárnapi” 
gyűjtés lesz az egyházmegyei tartozásunk törlesztése 
céljából a kijáratoknál. Hálásan köszönjük a megértést, 
és a további nagylelkű támogatást. Isten fizesse meg!  
 TELEFONFLOTTA TAGSÁGI DÍJ: 2014 évtől 
bevezetésre kerül a flotta fenntarthatóságának 
érdekében „egy adomány-díj”, melynek összege 
2.000.- Ft/év/telefonszám. Ennek befizetése minden 
naptári év elején, január hónapban, esedékes. Az 
összeg átutalható a Budapest Városmajor Jézus Szíve 
Plébánia 12001008-01376056-00100009 számú 
számlájára. A közlemény rovatba kérjük beírni, hogy 
„adomány – 2014” és a telefonszámot, amire a 
befizetés történik. Akinek nincs lehetősége az 
átutalásra, az borítékban leadhatja a pénzt a plébánia 
irodájában, hivatalos irodaidőben. A borítékra kérjük, 
írják rá „flotta-adomány 2014” és a telefonszámot. Az 
éves díj befizetésével a flotta tagok számára 
megszűnik minden eddigi (pl. telefonvásárlásnál kért) 
költség. 
 ÖSVÉNY: Ma, március 9-én folytatódik a vitával 
egybekötött könyvismertetés a toronyban 16-tól 18 
óráig. Ziegler: A szégyen birodalma című könyvét 
vesszük, amely a globalizáció bűneit mutatja be. 
Várjuk az új érdeklődőket is!  
 DÉLVIDÉKI FIATALOK LÁTOGATÁSA: 
Muzslyai fiatalok népes csoportja tölti a Nemzeti 
Ünnepet plébániánkon, március 14. és 16. között, az 
ottani Szórvány Alapítvány és a Városmajori Márton 
Áron Alapítvány közös szervezésében. A jövő 
vasárnapi, március 16-i 9 órai szentmisén ők fognak 
énekelni. Kérjük a kedves Híveket, hogy amennyiben 
módjuk van rá, egy-egy tálca süteménnyel támogassák 
a vendégfogadást és a közös programokat. A 
süteményeket március 14-én, pénteken várjuk az 
irodába, délelőtt 10 és 12, délután 4 és 5 óra között. 
Előre is köszönjük a segítséget! A fiatalok 
látogatásával kapcsolatban további információk Schön 
Györgytől kaphatók. Telefonszáma: 06/20/663-3444.



 CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT: Június 6-
tól 9-ig a városmajori Kolping Család Egyesület 
szervezésében, autóbuszos zarándoklat lesz a 
csíksomlyói búcsúra. Jelentkezni lehet a plébánia iro-
dájában: H-P: 10-12 és 16.00-17.00 óra között 
(telefonszám: 212-46-56). Költség kb. 45.000 Ft/fő. 
Havi részletfizetés, lehetséges. 
 NÉMETORSZÁGBA BETEGGONDOZÓ:  
Marburgba, idős, béna professzor mellé keresnek és 
kérnek beteggondozót. Közvetítő dr. Koncsik Endre, 
görög katolikus lelkész, egyházmegyei jogász 
Würzburgban. Telefonja:  00-49-931-386-243.  
 JÉZUS SZÍVE ÉV: Plébániánk 2013. október 4-től 
lelki megújulási évet hirdetett meg. Ez kilenc egymást 
követő elsőpénteki szentmisén való részvételből, 
szentáldozásból álló lelki zarándokút, amelynek célja 
az Úr Jézussal való személyes találkozás. Neve: 
„Nagykilenced”  
 A Nagykilenced érvényes végzéséhez nem 
tartozik hozzá az elsőpénteki szentgyónás, hanem 
csak a szentáldozás, de nagyon dicséretes gyakorlat-
nak mondható a havi rendszeres elsőpénteki 
szentgyónás Jézus ígérete így szól: „Szívem 
határtalan irgalmasságában megígérem neked, 
hogy Szívem mindenható szeretete megadja a 
végső töredelem kegyelmét mindazoknak, akik 
kilenc egymás utáni hónap első péntekén 
megáldoznak. Nem halnak meg kegyelmem 
nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele 
nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az 
utolsó pillanatban.” 
 JÉZUS SZÍVE ÉV REGGELI SZENTSÉG-
IMÁDÁS:  A Jézus Szíve Évben „belső missziónkért”, 
plébániánk lelki megújulásáért kérjük a kedves Hívek 
imáit. Egy-egy reggeli szentségimádás is felajánlható 
erre a szándékra. Aki ezt szívesen megteszi, kérjük, 
iratkozzék fel az ingyenes asztalra kihelyezett lapra.. 

 ZARÁNDOKLAT: Plébániánk zarán-
doklatot szervez 2014. augusztus 15-től 22-ig a 
franciaországi Paray-le-Monial-ba, Jézus Szíve 
városába. Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket a 
Jézus Szíve év végén megrendezendő zarándok-latra, 
hogy Megújulási Évünk megkoronázása-ként együtt 
részesüljünk e hely kegyelmében, ahol Jézus Alacoque 
Szent Margitnak, és rajta keresztül mindnyájuknak 
különleges módon feltárta Szívének szeretetét. A 
részletekről folyamatosan adunk tájékoztatást.        
Gábor atya és a szervezők.  
 PÜSPÖKKARI TITKÁR LEVELE: 
 „Örömmel számolhatunk be, arról, hogy a tavalyi 
esztendőben közel 656 ezren rendelkeztek adójuk egy 
százalékáról a Katolikus Egyház javára. Hálásan 
köszönjük azoknak, akik a 656 ezer között voltak. 
Felhívjuk a Hívek figyelmét, hogy a legkisebb, akár 
nulla összegről szóló rendelkezés is rendkívül értékes, 
mert az állam a nyilatkozók számának arányában ad 
kiegészítést az Egyháznak.” 
 Hálás köszönettel                      Mohos Gábor,  a 
 Magyar Katolikus Püspöki Konferencia  titkára. 

 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 Árkay Aladár Alapítvány:   
Célja: templom állagmegóvása           18040252-1-43 
Városmajori Márton Áron Alapítvány:   
Cél: Közös programok támogatása 19675871-1-43 
Városmajori Katolikus Egyesület:  
Cél:Közösségépítés, karitatív munka 19666433-1-43 
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány 
Célja: munkásifjúság támogatása      18236875-1-43 
Budai Katolikus Iskola Alapítvány  
Cél: A Pannonia Sacra támogatása    19668167-1-43 
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány  
Célja: a cserkészeink támogatása       18253643-1-43 
 ÖRVENDETES HÍR Elkészült a kistemplom új 
fűtési rendszere. Szakemberek tanácsára a templom-
térben megfelelő helyeken és megfelelő 
mennyiségben, esztétikus módon elektromos 
hősugárzókat szereltek fel. A sugárzó hő a jelenlévők 
számára biztosít kellemes hőérzetet, anélkül, hogy a 
levegő felmelegítésére lenne az energia elpazarolva. A 
berendezés kiépítésére pályázati úton nyert a plébánia 
3 millió forintot. Ebből az összegből a berendezés 
megépítése megvalósult.    
 KÜRTÖSKALÁCS-ot, kávét, teát, teljes kiőrlésű 
termékeket, ásványvizet, turmixokat és egyéb 
nyalánkságokat kínál a templommal szemben található 
kis üzletében Erdélyből érkezett fiatalember. Nem 
kérte, hogy reklámozzuk, de szívesen megteszem, 
hogy támogassuk új kezdeményezését. Honlapjának 
címe: www.kekpottyoskurtoskalacs.hu Zoltán atya 
 EVANGÉLII GAUDIUM – AZ EVANGÉLIUM 
ÖRÖME. Ferenc pápa apostoli buzdítása  kapható a 
plébánia irodájában 1120 forintért.  
 ETALON KIADÓ: Jövő vasárnap, március 16-án 
a délelőtti misék után a templom előtt árusít az Etalon 
Kiadó vallási témájú DVD-ket.    
     HÉTEN LESZ    
 KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Szlovik Napsugár Margit (III.16.)  
 A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:  
Dr. Mérten Istvánnét (III.10.) (Fiumei út)   
Kovácsné Fekete Zsuzsannát (III.14.) (Farkasrét)   
 SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT: 
Március 12-én szerdán  este 6 órakor   
 A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Ter 2,7-9; 3,1-7a; Róm 5,12-19;  
          Mt 4,1-11 
Hétfő: Lev 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46  
Kedd: Iz 55,10-11;Mt 6,7-15  
Szerda: Jón3,1-10; Lk 11,29-32;   
Csütörtök: Eszt 4,17n.p-r.a-b. g-h.; Mt 7,7-12  
Péntek: Ez 18,21-28;Mt 5,20-26  
Szombat: MTörv 26,16-19;Mt 5,43-48      
Vasárnap: Ter 12,1-4a; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9 


