
 
2014. május 25.                            JÉZUS SZÍVE ÉV                     Húsvét 6. 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 

 GYŰJTÉS A CSALÁDOS TÁBOR JAVÁ-
RA: Jövő vasárnap, június 1-én a szentmisék után 
gyűjtést tartunk a nyári családos tábor javára, hogy 
az adományokból támogatni tudjuk azokat a 
családokat, akik anyagi okok miatt maradnának ki 
a családos tábor örömteli eseményéből. Az 
adományokat előre is hálásan köszönjük!  
 HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS volt 
az elmúlt vasárnapon. A 600.000.- Ft nagylelkű 
támogatást hálásan köszönjük. Isten fizesse meg! 
 PAPSZENTELÉS ÉS ELSŐ SZENTMISE: 
Lakatos Bence kispapunk pappá szentelésének 
örömteli ünnepe lesz június 14-én, fél 11 órakor 
az esztergomi bazilikában. Ünnepélyes első 
szentmiséjét június 15-én, vasárnap fogja 
bemutatni templomunkban délelőtt 9 órakor, a 
diákmise keretében.. Ajándékozni szeretnénk a 
plébánia híveinek a nevében is egy számára 
készített misekelyhet. A továbbiakban 
pénzadománnyal lehet még hozzájárulni az ajándék 
költségeihez. Az esztergomi papszentelésre külön 
busszal is lehet jönni személyenként 1500 Ft 
díjért. Jelentkezni lehet az irodában. Az autóbusz 
szombaton, 14-én reggel ½ 9 órakor indul a torony 
melletti autóparkolóból.    
 EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: Az 
egyházmegyei szentségimádási rend szerint az 
egyház-megyében az év minden napján az 
egyházmegye valamelyik templomában egész 
napos szentségimádás van. Plébániánk évi két 
szentségimádási napja március 10. és június 3. 
Június 3-án, kedden 9 órától délután 5 óráig 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.     
 SZÜLETÉSNAPJA alkalmából szeretettel 
köszöntjük a 60 éves Mindszenty Zsuzsánnát, 
Liszt díjas karnagyot, templomunk egykori 

karnagyát. Kívánjuk, hogy Isten dicséretére és 
sokak örömére végezhesse továbbra is tanári és 
karnagyi munkáját. 
 NAPKÖZIS TÁBOR: Az iskola befejezése 
után kerül megrendezésre a napközis tábor, 
amelyre az általános iskola alsós és felsős 
gyermekeit várjuk. A hét programját filmnézés, 
számháború, foci, méta, zászlós, kalmárjáték, 
beszélgetések, éneklés-zenélés, változatos játékok 
és sok egyéb meglepetés alkotja majd. Időpont: 
2014. június 16-tól 20-ig (hétfőtől-péntekig), 
reggel 9 órától délután 4 óráig. Helyszín: a 
plébániaépület (Ignotus u. 9.). A részvételi díj 
5.000.- Ft (1.000.- Ft/fő/nap), mely meleg ebédet 
tartalmaz. Jelentkezni az irodában lehet június 8-
ig a kitöltött jelentkezési lapok leadásával és a 
részvételi díj befizetésével. Jelentkezési lap az 
ingyenes asztalon található. Bővebb információ: 
www.hittanosok.com., honlapon kapható, vagy  
majorihittanosok@gmail.com e-mai címen, vagy a 
vasárnapi 9 órai szentmisék és a hittanórák után a 
hitoktatóktól kérhető. 
 HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek 
részére az idén augusztus 4-től 9-ig szervezünk 
hittantábort Bajóton. A kitöltött jelentkezési lappal 
és a költségek befizetésével lehet jelentkezni a 
szervezőknél vagy az irodában június 30-ig. 
Költségek: 1 fő részére 18.000.-Ft/fő; 2, vagy 
több testvér esetén 14.000.- Ft/fő. Jelentkezési 
lapok kérhetők a plébánia irodájában, illetve az 
ingyenes asztalon találhatók. További információk: 
www.hittanosok.com  
majorihittanosok@gmail.com.  
 CSALÁDOS TÁBOR: A hagyományokhoz 
híven a már jól ismert helyen: Verőce-
Csattogóvölgyben kerül megrendezésre a 10. 
Jubileumi Családos Tábor. A táborba nagy 
szeretettel hívjuk és várjuk a plébánia tagjait: 
családokat, kisebb és nagyobb gyermekekkel, 
nagyszülőket unokáikkal, egyedülálló szülőket, 
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gyermektelen házaspárokat és azokat is, akiknél 
már felnőtt korúak a gyerekek. A tábor időpontja: 
2014. július 21-től 26-ig. A táborral kapcsolatos 
részletes tudnivalók az ingyenes asztalon található 
tájékoztatóban és a www.vake.hu honlapon 
olvashatók. A honlapon megtalálható a jelentkezési 
űrlap is.        A szervezők  
 SZICÍLIAI ZARÁNDOKLAT: A Julianus 
Tours Utazási Iroda zarándoklatot hirdet 2014. 
szeptember 30-tól október 7-ig Szicíliába. A 
zarándoklat lelki vezetője Csépányi Gábor atya 
lesz. Irányár 199.000.- Ft + a fakultatív 
programok. A zarándoklat részletes programja a 
hirdetőtáblán olvasható. Jelentkezni lehet az 
irodában 50.000.- Ft előleg befizetésével.  
 MÁRIACELLI ZARÁNDOKLAT: Az idei 
plébániai fogadalmi autóbuszos zarándoklatunk 
Máriacellbe szeptember 13-án és 14-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 majd befizetni.      
 MEGHÍVÓ: Egyházunk rádiója, a Magyar 
Katolikus Rádió idén májusban ünnepli 
fennállásának 10. évfordulóját. Az évforduló 
alkalmából szeretettel hívjuk a plébánia kedves 
Híveit 2014. június 10-én 18 órára a budapesti 
Szent István Bazilikába, ahol Erdő Péter bíboros úr 
mutat be hálaadó szentmisét. 
   Spányi Antal püspök, vezérigazgató 
 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. 
Célja az Úr Jézussal való személyes találkozás. 
Neve: utolsó pillanatban.” A Jézus Szíve Évben 
plébániánk lelki megújulásáért kérjük a kedves 
Hívek imáit. A reggeli szentségimádás is 
felajánlható erre a szándékra.   

ZARÁNDOKLAT: Zarándoklatot 
szervezünk 2014. augusztus 15-től 22-ig a 
franciaországi Paray-le-Monial-ba, Jézus Szíve 
városába. Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket a 
zarándoklatra, hogy együtt részesüljünk e hely 
kegyelmében, ahol Jézus Alacoque Szent 
Margitnak, és rajta keresztül mindnyájuknak 
különleges módon feltárta Szívének szeretetét. A 
zarándoklatról tájékoztató és jelentkezési lap az 
ingyenes asztalon található.   Gábor atya   
 ÁRKAY ALADÁR ALAPÍTVÁNY HIRDE-
TÉSE: A templom orgonájának felújítására és 
bővítésére gondoltunk 2001-ben, amelyhez előtaka-
rékosságként az Árkay Aladár Alapítvány számlá-
ján elkülönített alszámlát nyitottunk az orgona 
javára. A kezdeti gyarapodás után, az utóbbi 3 

évben nem érkezett adomány, így a banki költségek 
lassan fogyasztották a meglévő betétet. Ezért a 
számlán lévő 1.260.000 forintot a főszámlára 
átvezetve tartósan leköltjük, és az orgona alszámlát 
megszüntetjük. Később az összegyűlt adomány az 
orgona felújítása céljára felhasználható lesz.  
 Kérjük, hogy a Városmajori Árkay Aladár Ala-
pítvány orgona felújítási alszámlára továbbiakban 
ne adjanak fel semmilyen formában adományt. 
Megszűnő számlaszám: OTP 11712004-20235929.. 
 Kérjük kedves Híveinket, hogy a templom 
építészeti és állagmegóvási munkáira szánt 
adományaikat továbbra is a Városmajori Árkay 
Aladár Alapítvány csekkjein az OTP Bank Nyrt 
11712004-20143314 számú számlájára fizessék 
be. Templomunknak több sürgősen megjavítandó 
problémája van. Az üvegablakok karbantartása, 
rozsdátlanítása és mázolása. A kórus erkélye 
burkolásának felújítása és szigetelése, beázások 
megszüntetése. Köszönettel várjuk továbbra is 
jószívű adományaikat.  
 Az Árkay Aladár Alapítványhoz – 1993. évi 
megalapítása óta – Híveink és Támogatóink 
nagylelkűségéből közel 44 millió 500 ezer forint 
gyűlt össze. Az adózók 1%-ából felajánlott összeg 
mintegy 12 millió 600 ezer forint. Mindezekből a 
templomegyüttes felújítására, karbantartására 51 
millió 800 ezer forintot tudunk felhasználni. Hálá-
san köszönünk minden nagylelkű adományt, kérjük 
a Mindenható további segítségét a munkájukban. 
 
    HÉTEN LESZ    
Hétfőn: Néri Szt. Fülöp áldozópap  emléknapja  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Wagner Aliz(V.31.)  
Futó Lelle (VI. 01.)  
Kurucz Gergely(VI. 01.)  
Horváth Gréta (VI. 01.)  
Rózsa Béla Dániel (VI. 01.)  
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Deák Endre – Kuti Szilvia (V. 31. ) 
Környei Zsolt – Bodánszky Krisztina (V. 31.)   
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:  
Molnár Lászlónét (V.29.) (Farkasrét)    
Dr. Szőllősi Józsefnét (V.30.) (Farkasrét)  
Dr. Somlai Ferencet (V.30.) (Szt. Anna Pl).  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT: 
Május 26-án, hétfőn este 6  órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: ApCsel 8,5-8.14-17; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21 
Hétfő: ApCsel 16,11-15; Jn 15,26-16,4a  
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; Mt 28,16-20 


