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2015. ápr. 26.  A megszentelt élet éve,     A Szentlélek éve       Húsvét 4. 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 

 „HARMADIKVASÁRNAPI” GYŰJTÉS: 
Az elmúlt vasárnap 503.700.- Ft gyűlt össze a 
főegyházmegyei kölcsön törlesztésére. Hálásan 
köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg!  
 LITÁNIA MÁJUS HÓNAPBAN: A Szűz-
anya hónapjában a lorétói litániát énekeljük 
minden esti szentmise után. Vasárnap a szentóra 
keretében. 
 ORSZÁGOS MINDSZENTY ZARÁN-
DOKLAT

 

: Jövő szombaton, május 2-án lesz a 
hagyományos országos Mindszenty zarándoklat 
Esztergomba. Az ünnepi szentmise 10.30-kor 
kezdődik az esztergomi bazilikában, amelyet dr. 
Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-buda-
pesti érsek pontifikál.     

ELSŐPÉNTEK: (!) A május 1-i ünnepre 
való tekintettel május 8-án, pénteken kerül sor a 
szokásos elsőpénteki konferencia beszédre. Az 
esti 6 órai szentmise keretében a szentbeszédet a 
magyar családokért Dr. Papp Miklós görög 
katolikus áldozópap, a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola docense mondja. 
Témája: „A katolikus erkölcsteológia tanítása 
a homoszexualitásról”. A szentmise után 
beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánián. 
Várjuk az érdeklődőket.  
 ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT

 

: 
Immár 9. alkalommal ismét megrendezésre 
kerül az Élő Rózsafüzér Zarándoklat 
Budapestért és hazánkért, Budapest körül: 2015. 
május 9-én, szombaton. Plébániánk a 
zarándoklat negyedik szakaszába kapcsolódik 
be. Bővebb felvilágosítás az ingyenes asztalokra 
kitett szórólapokon olvasható. Buzdítjuk a 
kedves Híveket, hogy aki testi erővel bírja, 
vegyen részt ezen az imádságos, zarándoklaton.
  

HITTANOS KIRÁNDULÁS:

 

 Szeretettel 
hívunk minden alsós és felsős gyermeket ma, 
április 26-án, vasárnap egy kis kirándulással 
egybekötött közösségi napunkra! Utunk során 
sok izgalmas játék, jó hangulat, számháború, 
vadregényes sziklák, az egri vár másolata és 
kisebb barlangok várják résztvevőinket. 
Találkozó közvetlenül a 9 órai szentmise után 
10 órakor a templom előtt. Kb. 17 óra körül 
érkezünk vissza ugyanide. Az utazáshoz 
személyenként két vonaljegy és 500.- Ft 
szükséges. Szeretettel várunk!  A szervezők  

NYITOTT KAPU:

keresztesnoverek@gmail.com

 A Szent Keresztről 
nevezett Irgalmas Nővérek Városmajor u. 24. 
szám alatti kolostorába vezeti be a látogatót 
május 30-án délután 15.00 és 17.00 óra között, 
aki május 1-ig jelentkezik a nővérek e-mail 
címén: . A 
„Megszentelt élet” évében szeretettel várják a 
nővérek az érdeklődőket a fent jelzett időben, 
hogy bepillantást engedjenek az életükbe, 
szolgálataik teljesítésébe, szerzetesi hivatásuk 
megélésébe. 
 NAPKÖZIS TÁBOR:

www.hittanosok.com

 Szeretettel hívunk 
minden alsós és felsős gyermeket a nyári szünet 
első hetében, június 16-tól 19-ig immár ötödik 
alkalommal megrendezendő táborunkba. 
Minden nap 9 és 16 óra között a változatos 
programok, az izgalmas játékok, a vidám 
hangulat mellett lelki töltekezéssel is várjuk 
résztvevőinket. Jelentkezés június 7-ig az 
5.000.- Ft részvételi díj befizetésével és a 
kitöltött jelentkezési lappal az irodában, vagy 
a szervezőknél lehetséges. Jelentkezési lap a 
nagytemplomban az ingyenes asztalról elvihető. 
További információ a  
honlapon található.   A szervezők   



 

 

 HITTANTÁBOR:

www.hittanosok.com

 Minden alsós és felsős 
gyermeket nagy szeretettel várunk az augusztus 
10-től 15-ig Fehérvárcsurgón megrendezendő 
hittantáborunkba. Nagyszerű programok, 
interaktív lelki tartalmak, beszélgetések és 
kiváló hangulat vár minden leendő 
táborozónkra! Hozzájárulás a költségekhez 
18.000.- Ft/fő, testvérek esetén 14.000.-Ft/fő. 
Szükség esetén támogatás igényelhető. 
Jelentkezni június 30-ig lehet az irodában, 
vagy a szervezőknél, a jelentkezési lap 
leadásával és a hozzájárulás befizetésével. 
Jelentkezési lap a nagytemplomban az ingyenes 
asztalon található. További információk a 

 honlapon.  A szervezők  
 GYÓGYÍTÓ ÖNISMERETI TRÉNING. 
Testi, lelki fájdalmak esetén megváltozik 
önértékelésünk, a szenvedés révén másként 
éljük át a külvilágot is. Koncentráció-zavarok, 
fáradékonyság, alvászavar, teljesítmény 
csökkenés léphet fel. A tréning segíti a 
fájdalmak testi-lelki-szellemi hátterének 
megismerését és korrigálását, az egészség 
hármas egységének helyreállítását. A tréning 
helyszíne: a torony 2.emeleti terme. Időpont: 
keddenként 18.45-től 20.30-ig. Vezeti dr. 
Takách Gáspár, pszichiáter-pszichoterapeuta. 
 KÖNYVAJÁNLÓ:  Szeretettel ajánljuk a 
kedves Hívek figyelmébe Mód Miklós atya „A 
személy férfiszemmel” című könyvét Bagdy 
Emőke ajánlásával. Ez egy új könyv az emberi 
identitásról. Kapható az irodában 1.400.- Ft-ért.
 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 szem. jöv. adó másik 1 %-át

 Szeretettel ajánljuk a kedves Hívek figyelmébe 
a 

 különböző 
szervezeteknek, alapítványoknak lehet felajánlani.  

Plébániánk vonzáskörében működő alapítványok 
adószámait, melyeket alább közlünk:  
Városmajori Márton Áron Alapítvány
Cél: Közös programok támog.    19675871-1-43 

:  

Városmajori Katolikus Egyesület:  
Cél: Közösségépítés, karit munka 19666433-1-43 
Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítv.- 
Célja: munkásifjúság támogatása 18236875-1-43 
Budai Katolikus Iskola Alapítvány 
Cél: A Pannonia Sacra támog.    19668167-1-43 
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány  

 
Célja: cserkészeink támogatása 18253643-1-43 

 A VÁROSMAJORI ÁRKAY ALADÁR 
ALAPÍTVÁNY

     

: Amint észrevették a kedves 
városmajori Testvérek, az 1% felajánlását elfogadó 

alapítványok sorában nem szerepel a templomunk 
építészeti értékeit védő és az építkezéseket 
támogató Városmajori Árkay Aladár Alapítvány 
neve és adószáma. Ennek sajnálatos oka az hogy a 
Bíróság megvonta az Alapítvány „közhasznú” 
jellegét. A „közhasznú” jelleg visszaállításának 
érdekében megtörténtek a szükséges lépések, de 
ebben az esztendőben, sajnos, az Alapítvány 
pénzbeli gyarapodásának ez a lehetősége elveszett. 
Az anyagi támogatásra azonban továbbra is nagy 
szükségünk van. A támogatás továbbra is 
megtehető az ingyenes asztalon kihelyezett, vagy 
az irodában átvehető csekkek felhasználásával, 
vagy közvetlen banki átutalással az Alapítvány 
számlaszámára. A Városmajori Árkay Aladár 
Alapítvány számlaszáma: 11712004-20143314. 
Hálásan köszönjük a kedves Hívek ilyen jellegű 
adományait is. Erre a támogatásra ebben az évben 
különösen is nagy szükségünk lesz, mert terveink 
szerint a nyár folyamán a templom tetőszigetelését 
kell megújítani, ami nem kis költséget, közel 10 
millió forint kiadást fog jelenteni. Köszönetemet 
fejezem ki a Bp.XII.ker. Hegyvidéki 
Önkormányzat felé, mert 2 millió 200 ezer forinttal 
támogatja a tetőszigetelés munkálatainak a 
kiadásait. Valamint meg kell újítani a főbejárat 
feletti erkély burkolatát és ennek a szigetelését is. 
Hálás köszönetemet fejezem ki a kedves Híveknek 
minden nagylelkű támogatásért!          Zoltán atya 

A HÉTEN LESZ
Szerdán: Sienai Szent. Katalin szűz és egyháztanító, 
Európa társvédőszentjének ünnepe  
Pénteken: Szent József a munkás emléknapja  
Szombaton Szent. Atanáz püspök és egyháztanító 
emléknapja  

  

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:   
Szmola Eszter Júlia(V.3.)  
Vida Márton Boldizsár(V.3.)  
Leopold Normann (V.3.)  
Labos Zsombor (V.3.)  
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:  
Eördögh Ferencet(IV.30.) (Szt. Gellért)  

Május 1-én, pénteken, reggel 8 órakor  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

SZENTMISÉT MONDUNK  
Máj. 7-én, este 6 órakor Papi hivatásokért    
Máj. 8-án, este 6 órakor Magyar családokért 
Máj. 2-án, este 6 órakor Szűz Mária Szeplőte-len 
Szíve tiszteletére  
A HETI SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: ApCsel 4,8-12; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18 
Hétfő: ApCsel 11,1-18; Jn 10,1-10  
Kedd: ApCsel 11,19-26; Jn 10,22-30  
Szerda: 1Jn 1,5-2,2; Mt 11,25-30  
Csütörtök: ApCsel 13,13-25; Jn 13,16-20;  
Péntek: ApCsel 13,26-33; Jn 14,1-6  
Szombat: ApCsel 13,44-52; Jn 14,7-14  
Vasárnap: ApCsel 9,26-31; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8 


