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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 

 KISKÖZÖSSÉGEK MISÉJE:  
Február 10-én, a hónap második keddjén 
lesz a kisközösségek miséje este 6 órakor a 
nagytemplomban. Szeretettel várjuk 
plébániánk minden kisközösségének tagját 
és mindazokat, akik csatlakozni 
szeretnének valamelyik közösséghez. 
 HARMADIK VASÁRNAPI  GYŰJTÉS:  
Február 15-én, jövő vasárnap, gyűjtés lesz 
az egyházmegyei tartozásunk további 
törlesztése céljából. Hálásan köszönjük a 
segítséget.      
 ÖSVÉNY:    
 Könyvismertetés kezdődik hozzá 
kapcsolódó beszélgetéssel február 8-án, 
ma, vasárnap 16-tól 18 óráig a torony 
földszintjén. Noszlopi László: A 
világnézetek lélektana című könyvét 
vesszük sorra három alkalomra elosztva.. 
Várjuk a társaságra és művelődésre 
vágyókat!    
 MEGEMLÉKEZÉS:  
 Eisenbarth Krisztára, volt katekétánkra 
emlékezünk február 9-én, hétfőn az esti 6 
órai szentmisén. Utána a toronyban 
találkoznak mindazok, akik ismerték őt. 
Ekkor fogjuk bemutatni nemrég megjelent 
utolsó fordítását, amely Avilai Szent 
Terézről és Roger testvérről szól.   
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS

 

 
lesz február 9-én, hétfőn, este ½ 8 -kor a 
plébánián. Szeretettel várjuk a testület 
tagjait.         

BIBLIAÓRA HELYSZÍNÉNEK  
VÁLTOZÁSA:       
 Ismételten felhívjuk a kedves Hívek 
figyelmét, hogy Bolberitz atya január 14-
től a kistemplomban tartja a bibliaórát 
minden szerdán este 7 órai kezdettel.  
 CSALÁDOS FARSANG:   
 Sok szeretettel hívunk minden 
kisgyermekes családot (kb.10 éves korig), 
idei családos farsangunkra, melyet február 
14-én, 15 órától 18.30-ig tartunk a 
kistemplomban. Idei jelmez-témánk: „a 
kedvenc mesefigurám”. Kérünk minden 
családot, hogy egy kis süteménnyel, 
üdítővel járuljon hozzá a mulatsághoz. 
Belépőjegyek: 300.- Ft/fő, 800.- Ft/család 
(min.3fő). Mókával, játékokkal, 
kézművessel és még sok kalanddal várunk 
minden kis mesehőst!  A szervezők 
 BUDAI EGYHÁZKÖZSÉGEK  
FARSANGI BÁLJA:      
 A budai egyházközségek bálja 2015. 
február 14-én, szombaton lesz a MOM 
Kulturális Központban. XII. Csörsz u. 18. 
Jegyek kaphatók a plébánia-irodában 4.000 
Ft-os áron.  Február 1-én és február 8-án 
vasárnap a kismise után a kistemplomban 
is lehet jegyet vásárolni 10 és ½ 11 között.
  „MÁRIA FÖLDJÉN” –  
 NÉZZÜK MEG EGYÜTT:   
 Juan Manuel Cotelonak, „Az utolsó 
hegycsúcs” c. film rendezőjének új filmjét, 
a „Mária földjén” című alkotását 



 

 

nézhetjük meg az Uránia filmszínházban 
február 15-én, vasárnap délután 3 órakor. 
Jelentkezni lehet a plébánia irodájában 
hivatalos időben, február 8-ig,  a jegy 
árának befizetésével. A mozijegy ára 700.- 
Ft. Kérjük a résztvevőket, hogy az 
előadás napján ½ 3 -ra érkezzenek a 
mozihoz!      
 
 NYUGDÍJAS KLUB:

 

    
 A legközelebbi összejövetel február 
18-án, szerdán, lesz 10-től 12 óráig a 
torony földszintjén. Szeretettel várjuk az új 
jelentkezőket is. Jöjjetek Testvérek, mert 
„Együtt lenni jó!”     

 PÜNKÖSDI AUTÓBUSZOS  
ZARÁNDOKLAT CSÍKSOMLYÓRA

 

: 
 2015. május 22-25 között a városmajori 
Kolping Család Egyesület szervezésében, 
Lambert Zoltán plébános atya vezetésével 
autóbuszos zarándok-lat lesz. Jelentkezni 
lehet a plébánia irodájában irodai ügyelet 
alatt:. H-P: 10-12 és 16.00-17.00 óra között 
(telefonszám: 212-46-56). Költség 45.000 
Ft/fő. Havi részletfizetés, lehetséges!  

 KÖLCSÖNÖS TAPINTAT ÉS  
TISZTELET EGYMÁS IRÁNT.

 A szentmisében sorra kerülő liturgikus 
békeköszöntés, kézfogás is alkalom lehet a 
tapintatos figyelmesség gyakorlására. 
Egyik kedves hölgy „panaszolta”, hogy a 
mellette álló igen kedves úr, mosolygó 
arccal, barátságosan, de úgy megszorította 
a ízületi bántalmak miatt fájó kezét, hogy 
majdnem feljajdult. Legyen a kézfogás 
barátságos, de gyengéd az ilyen és hasonló 
esetekben. A mai járványos időben pedig 
ne ütközzünk meg azon, ha valaki, félve a 
betegségtől, csak barátságos intésre emeli a 
kezét, de nem szeretne kezet fogni. Ha mi 
nem is félünk, legyünk figyelemmel a 
mellettünk álló félelmére. Így is építjük 
plébániai szeretetközösségünket.  
 

  
 Tudjuk, hogy nem illik a szentmiséről 
késni, de sajnos ez régi gyengéje a 
templomba járó kedves Híveknek. Bár nem 
adjuk fel a reményt, hogy mi is meg tudjuk 
majd valósítani a más országban látott jó 
példát. Mise megkezdésekor becsukják a 
templomot. Nem is nyitogatja senki a 
kaput, mert mindenki már pontosan 
megérkezett. Addig is, amíg ez nálunk is 
megvalósul, kérem a pontosan érkező 
kedves Testvéreket, hogy ne a pad szélére 
üljenek, kivéve a mozgáskorlátozott 
betegeket. Ez ugyan meg nem érdemelt 
tapintat a később érkezők felé, de legalább 
így kevésbé zavarja a már a padban ülőket, 
ha a szélén ülőkön keresztül kell bejutnia a 
pad közepére. 

    A HÉTEN LESZ
 

  

Kedden: Szt. Skolasztika szűz emléknapja 
Szerdán: A Lourdes-i Boldogságos Szűz 
Mária e. 
Szombaton: Szt. Cirill szerzetes és Szt. 
Metód püspök Európa Társvédőszentjei 
ünnepe 
 

Záhonyi Győzőt(II.9.) (Szt. Gellért 
Plébánia) 
Vass Gyulánét (II. 10.) (Farkasrét)  
 

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK 

Február 12-én, csütörtökön reggel 7 
órakor 

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTE-
INKÉRT 

 
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI
Vasárnap: Jób 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-
19.22-23; Mk 1,29-39  
Hétfő: Ter 1,1-19, Mk 6,53-56  
Kedd: Ter 1,20-2,4a; Mk 7,1-13  
Szerda: Ter 2,4b-9.15-17; Mk 7,14-23         
Csütörtök: Ter 2,18-25; Mk 7,24-30  
Péntek: Ter 3,1-8; Mk 7,31-37  
Szombat: ApCsel 13,46-49; Lk 10,1-9  
Vasárnap: Lev 13,1-2.44-46; 1Kor 10,31-
11,1-; Mk 1,40-45 

: 


