
 
2014. június 15.                          JÉZUS SZÍVE ÉV             Szentháromság 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 

 
Minden kedves városmajori Testvérünknek 

nagyon jó pihenést, kellemes és pihentető 
nyaralást kívánunk! A Heti Hírlevéllel 

legközelebb augusztus 31-én jelentkezünk. 
Legfontosabb híreinket addig is 

 a honlapunkon olvashatják:  
www.varosmajoriplebania.hu  

 
IDŐPONTOK VÁLTOZÁSA  

A NYÁRI IDŐSZAKBAN 
 

IRODAI ÜGYELET 
 június 16-tól 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. 

Tel: 212-4656 
    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. 
  
 TE DEUM: A tanulóifjúság tanévvégi hálaadó 
szentmiséje lesz ma, vasárnap, 9 órakor a nagytemp-
lomban.          
  
  
 A JÉZUS SZÍVE LITÁNIÁT Jézus Szent 
Szívének hónapjában, júniusban, minden nap el-
énekeljük. Hétköznaponként az esti 6 órai szentmise 
után, vasárnap a délutáni szentségimádás alatt. 
 HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS:   
Ma harmadik vasárnapi gyűjtés van az egyházmegyei 
tartozásunk további törlesztése céljából. Hálásan 
köszönjük a megértést, és a további nagylelkű 
támogatást. Isten fizesse meg!  

 BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál, professzor, 
apostoli protonotárius utolsó bibliaórája ebben a 
tanévben szerdán, június 18-án lesz este 7 órai 
kezdettel.     .  
 ÚRNAPJA: Jövő vasárnap, június 22-én lesz, az 
Oltáriszentség alapításának ünnepe. Az ünnepi 
szentmise 9 órakor kezdődik. A körmenet, a 
szentmisét követően, indul. Virágszirmot szombaton, 
június 21-én reggel 9 óráig, vagy délután 3 órától lehet 
leadni a sekrestyében.      
 JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK ÜNNEPE, 
TEMPLOMUNK BÚCSÚJA lesz június 27-én, 
pénteken. Az esti 6 órai ünnepi szentmisét Magyar 
Gergely ferences atya mondja. Az ünnepet 
megelőzően: június 24-én,25-én és 26-án, kedden, 
szerdán és csütörtökön Nemeshegyi Péter jezsuita 
atya tart az ünnepre felkészítő 3 napos szentbeszéd 
sorozatot, triduumot, az esti 6 órai szentmisék 
keretében. Mindenkit szeretettel hívunk a három estére 
és az ünnepi szentmisére.  
 IMAKILENCED: Jézus Szent Szívének 
ünnepére az idén is ima kilenceddel készülünk, melyet 
június 18-án, szerdán kezdünk. A Jézus Szíve évben 
különösen is buzdítjuk a kedves Híveket, hogy 
csatlakozzanak az imához. Ennek szövege az 
ingyenes asztalon megtalálható.    
 KIRAKODÓVÁSÁR: A templombúcsúhoz  
kapcsolódó hagyományos kirakodóvásár is lesz a 
templom körül június 28-án, szombaton, és 29-én, 
vasárnap.         
 A SZENT EGYED KÖZÖSSÉG GYŰJTÉSE: 
Jövő vasárnap, június 22-én a Szent Egyed Közösség 
gyűjt adományokat idősek, betegek nyaraltatása 
céljából a misék végén a kijáratoknál. A 9 órai 
szentmise után a körmenet miatt nem lesz gyűjtés. 
 PÉTER FILLÉREK GYŰJTÉSE: Június 29-én, 
két hét múlva vasárnap lesz a hagyományos Péter-
fillérek gyűjtése a misék után a kijáratoknál. Az 
adományokat előre is hálásan köszönjük! 
 NAPKÖZIS TÁBOR: A plébániai napközis 
tábor szervezői kérik, hogy a táborozó gyermekek 
hozzanak magukkal névvel ellátott kulacsot!

XI. évfolyam 24. szám 



 

 

 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, 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  
 CSALÁDOS TÁBORI NYITOTT NAP: A 
családos tábor szervezői nyitott napot tartanak július 
25-én, pénteken Verőce-Csattogóvölgyben. A 
szervezők várják a plébánia kedves Híveit, felnőtteket 
is, gyermekeket is és mindazokat, akik szeretnének 
betekinteni a tábor életébe. Gazdag programot 
kínálnak a nap folyamán.  
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 
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 16-tól az irodai 
ügyelet változik. (Ld. a Hírlevél elején!) Részvételi 
díjak: felnőtteknek 2.000.- Ft, 10 éves kor alatti 
gyermekeknek 1.500.- Ft. A részvételi díj magában 
foglalja a meleg ebédet. Meleg vacsora felnőtteknek 
950.- Ft, gyermekeknek 600.- Ft. Jelentkezési 
határidő 2014. június 30.   
A Városmajori Kolping Család egy buszt indít a 
nyitott napra. Az utazás ingyenes. A buszon még 27 fő 
részére van lehetőség az utazásra. Jelentkezés a tábori 
jelentkezési lapon a buszos utazás megjelölésével 
lehetséges.  
 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.     
 KÖNYVPIAC: A kistemplom előtt június 21-én, 
szombaton 16 órától 19 óráig könyvpiac lesz. Minden 
könyvet ingyen adunk. Hívja szomszédait is a használt 
könyvek nagy seregszemléjére. 

 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. 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.  
Előtalálkozóra várják az útra jelentkezett kedves 
Testvéreket a szervezők 2014. június 17-én, kedden 
az esti 6 órai szentmisére, utána a Plébániára. A 
program kb. este 8 óráig tart. 
 EGYETEMI LELKÉSZSÉG KÉRÉSE: A 
lelkészség rászoruló fiúknak, lányoknak (esetleg 
házaspároknak) keres szálláslehetőséget a 2014/2015-
ös iskolaévre, ill. ennél hosszabb időtávra. Kérjük 
azokat a kedves Híveket, akik egyetemistákat tudnának 
elhelyezni - akár csak egy személyt is – szerény térítés 
ellenében, azok jelezzék elsősorban e-mailben, vagy 
rövid levélben, amelyet  az Egyetemi Lelkészség 
leveles ládájába lehet bedobni. Cím: 1117.Budapest, 
Magyar Tudósok körútja 1.                                        E-
mail cím:  egylelk@yahoo.com. 
    HÉTEN LESZ    
Szombaton: Gonzága Szent Alajos emléknapja 
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Szipőcs Levente (VI.21.)  
Jutasi Elina(VI.21.)  
Fodor Sára Panna (VI. 21.)  
Márky Rozália Janka (VI.22.)  
Horváth Gréta Júlia (VI.29.)  
Gacsal Sára Katalin (VI.29.)               
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Móri Tamás – Csiszár Villő (VI.21. ) 
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:  
Gerő Zsoltnét (VI.17.) (Óbuda)    
dr.Pucher Zoltánt (VI.18.) (Itt urnatemető)  
Baránszky Jób Imrét (VI.20.) (Óbuda)  
dr.Benárd Aurélnét (VI.20.) (Farkasrét)  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT: 
Június 18-án, szerdán este 6 órakor.  
Június 25-én, szerdán este 6 órakor. 
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Kiv 34,4b-6.8-9; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-
18  
Hétfő: 1Kir 21,1-16; Mt  5,38-42  
Kedd: 1Kir 21,17-29; Mt 5,43-48  
Szerda: 2Kir 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18  
Csütörtök: Sir 48,1-15; Mt 6,7-15  
Péntek: 2Kir 11,1-4.9-18.20;Mt 6,19-23  
Szombat: 2Krón 24,17-25; Mt 6,24-34  
Vasárnap: Mtörv 8,2-3.14b-16a; 1Kor 10,16-17; Jn 
6,51-58 


