
                           XVIII. évfolyam 18. szám

2021. május. 09.                                                                              Húsvét VI. vasárnapja

DR.  ERDŐ  PÉTER  BÍBOROS  ÚR
RENDELKEZÉSE  SZERINT ismét  a  nép
részvételével tartjuk a szentmiséket. 

Az  MKPK  határozata  szerint,  a  vasárnapi
szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés
további intézkedésig érvényben marad. 

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK: 
A püspöki konferencia útmutatása szerint továbbra

is érvényesek az általános irányelvek. Nevezetesen:
- Csak egészségesen jöjjenek szentmisére.
- Kérjük a bejáratnál a kézfertőtlenítő használatát. 
- Kötelező az orr és a száj eltakarását szolgáló maszk

használata.
-  Az áldoztatás kézbe történik.
- Tartsanak egymástól 1,5–2 m távolságot. 
- A szentmisén a kézfogást mellőzzék.
- Perselyezés a szentmise végén történik.
Köszönjük megértésüket és segítő együttműködésüket. 
Hittanórát és más jellegű összejöveteleket még nem tartunk
sem a „kistemplomban”, sem a plébánián.
Április 18-ától  ismét  megtartjuk  vasárnaponként  a
19.30 órai szentmisét.

SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA:  Vissza-
állt a templomi gyóntatás rendje. 

SZENTMISÉK  KÖZVETÍTÉSE: Hétköz-
naponként  a  7  és  18  órai,  vasárnap  valamennyi
szentmisét  közvetítjük  templomunk  youtube
csatornáján. A  reggel  7  órai  szentmisét  a  Katolikus
Rádió is közvetíti. 

SEGÍTŐKET  KERESÜNK:  Kérjük  azokat  a
kedves  Testvéreket,  akik  szívesen  segítenek  a  padok
könyöklő  részének  és  a  kilincseknek  fertőtlenítésében,
hogy  szándékukat  jelezzék  a  sekrestyében.  Az
eszközöket biztosítjuk.

LITÁNIA  MÁJUS  HÓNAPBAN:  A  Szűzanya
hónapjában hétköznaponként  az esti  szentmise után és
vasárnap  a  17  órakor  kezdődő  szentóra  keretében a
loretói litániát énekeljük.

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS-t  tartunk
jövő  vasárnap,  május  16-án a  mennyezeti  freskó
restaurálásának folytatására. Köszönjük adományukat.

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT  :  A 14.
Élő  Rózsafüzér  Zarándoklat  Budapestért  és  hazánkért
Budapest  körül  2021.  május  15-én,  szombaton  kerül
megrendezésre.  Mottó:  Mária  által  Jézushoz.
Imádkozzunk együtt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus  sikeréért  és  a  Covid-betegek
gyógyulásáért!
Plébániánk  a  zarándoklat  negyedik  szakaszába
kapcsolódik  be.  Amennyiben  jövő  héten  a  csoportos
gyalogos  zarándoklást  a  hivatalos  szervek  a  járvány
miatt  nem  engedélyezik,  aki  szeretne,  egyénileg
kapcsolódjon be a zarándoklatba.
E  szakaszban  a  zarándoklatot  záró  szentmisét  19.00
órakor  a  Máriaremetei  Kisboldogasszony  Bazilikában
Dr.  Erdő  Péter  bíboros,  prímás,  érsek  mutatja  be.  A
szentmise az érvényes járványügyi szabályok betartása
mellett biztosan megtartható.
Bővebb  felvilágosítást  az  ingyenes  asztalokra  kitett
szórólapokon, a hirdetőtáblán és a 
www.elorozsafuzer.hu honlapon olvashatnak. 

ÜGYINTÉZÉS,  IRODAI  NYITVATARTÁS:
Tájékoztatjuk a híveket, hogy az iroda az Ignotus u.
9.  szám  alatt  található.  Ügyintézési  idő  (telefonon
vagy személyesen): 

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
1122 Budapest Csaba u. 5.        Honlap: www.varosmajoriplebania.hu

Bankszámlaszám: OTP 11712004-20037934
Elérhetőségek: 212-4656        06-20-8280-555       email: vmajorplebania@hcbc.hu

Irodai ügyelet: Ignotus u. 9. Kedden és csütörtökön: de. 10.00-12.00, du. 16.00-17.00, Szerdán: du. 16.00-
17.00  Sürgősségi betegellátás: 213-9620

Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és csütörtök de. 10.00-12.00 

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  
Szeretetláng imaóra: minden csütörtökön 17.00       Rózsafüzér minden szombaton 17.15

Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): vasárnap 10.00-11.00
Felelős szerkesztő: Forgács Alajos plébános

http://www.elorozsafuzer.hu/
mailto:vmajorplebania@hcbc.hu
http://www.varosmajoriplebania.hu/


kedden és csütörtökön délelőtt 10-12,  délután 16-17
és szerda délután 16-17 óra között. 
A  kertkapunál  és  a  házkapunál  is  kérjük,  hogy  az
„IRODA” csengőt nyomják meg.
Kérjük, hogy ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN KERESSÉK AZ

IRODÁT. Kérjük a szájmaszk használatát.
A  TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS  55.  VILÁG-

NAPJA van  ma,  május  9-én. A  „Jöjj,  nézd  meg”
minden  hiteles  tájékoztatás  módszere  –  szögezi  le
Ferenc  pápa. Az  üzenet  a  következő  oldalon
olvasható:
https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2021-01/
papa-uzenet-tomegkommunikacio-vilagnap-jelenlet-
latogatas.html

MAJORI IMALÁNC: A plébániai  imaláncba
májusban az alábbi linken csatlakozhatnak a hívek: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1tB6v1FJIKEIvIhTGNsDdySL4elPlpN-
tPBkkryhNYto/edit#gid=195934585     

ÖNKÉNTESEKET VÁRNAK: Sok ezer önkéntes
közreműködésére  lesz  szükség  az  52. Nemzetközi
Eucharisztikus  Kongresszus  sikeres  rendezéséhez.  A
közreműködéshez  nem  szükséges  korábbi  önkéntes
tapasztalat;  egyéni, de akár csoportos jelentkezőket is
várnak. Utóbbi esetben az önkéntesek maximum 3 fős
csoportokban jelentkezhetnek a feladatokra.  Alsó
korhatár: 16 év.

Az önkéntesektől minimum 4 nap (műszak)
vállalását  kérik  (egy  műszak  naponta  8  óra
elfoglaltságot  jelent).  Várják olyan  elkötelezett
önkéntesek jelentkezését  is,  akik a rendezvény teljes
ideje  alatt  is  tudnak segíteni  –  ezért  a  szolgálatért
kiemelten hálásak, és pihenőnapot biztosítanak.

Új  jelentkezők  a https://onkentes.iec2020.hu/
oldalon  regisztrálhatnak  május     28-ig  .  Az  „Önkéntes
fiók létrehozása” gombra kattintva tudnak jelentkezni.
A regisztrációt  követően  az  önkéntes  profiljukban
töltsenek ki minden szükséges adatot, majd töltsenek
fel profilképet is. Csak a hiánytalanul kitöltött profil
után tudnak továbblépni.

Azok  az  önkéntesek,  akik  már  szerepelnek  az
előregisztrációban,  a  https://onkentes.iec2020.hu/
linkre kattintva, az előregisztráció során megadott  e-
mail címük  beírásával kérjenek új  jelszót.  A
fiókjukban  egészítsék  ki  az  önkéntes  profiljukat  a
hiányzó  adatokkal,  és  töltsenek  fel  profilképet
(igazolványkép típusú arcképet) is.

Adataik  megadása  fontos  lesz  a  közreműködés
során, többek között az igazolások kiállításához vagy a
formaruha kiosztásához.

Az  önkéntesség  ideje  alatt  napi  egy  étkezést
biztosítanak  a  szervezők,  akkreditációs  kártyát  és
formaruhát  is  kapnak  a  jelentkezők,  amelyeket  a
rendezvény után megtarthatnak. 

Az önkéntes program 6 fázisa:
1. fázis: Önkéntes  regisztráció és profil kialakítása–
MEGNYITVA a felület
2. fázis: A rendezvényegységek területeire és feladataira
való jelentkezés – HAMAROSAN

3. fázis: Részvétel tájékoztatókon, képzéseken – május
29-től, online
4. fázis: Önkéntesek beosztása területekre, feladatokra –
kialakítás alatt
5. fázis:  Adminisztratív  követelmények  teljesítése,
önkéntes csomag felvétele – augusztusban
6. fázis: Közreműködés a  rendezvényen – szeptem-
berben

Tehát,  aki  szeretne  az  önkéntes
közösség  tagja  lenni,  REGISZTRÁLÁS  után
TÖLTSE KI profilját: https://onkentes.iec2020.hu/
Fontos dátumok:
Kongresszusi napok: 2021. szeptember 5-12.

-        Előkészítő napok: 2021. augusztus 1 –szeptember 4. 
Irodai angyalok program előkészületi időszakban: 
2021. augusztus 30-ig

-       Utómunkálatok: 2021. szeptember 13-tól

SZEMÉLYI  JÖVEDELEMADÓ  1  +  1  %:
Kérjük  a  kedves  híveket,  hogy  ajánlják  fel  személyi
jövedelemadójuk

1. 1 %-át  a  Magyar Katolikus Egyház javára  ,  
T  echnikai száma  : 0011.

2. Köszönettel  vesszük,  ha  a  plébániánkhoz
tartozó  alapítványok  valamelyikének  a  javára
rendelkeznének a másik 1% - ról.

Ebben  a  reményben  szeretettel  ajánljuk
figyelmükbe a következő alapítványokat:

- Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:  
Cél:  A  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

- Budai Katolikus Iskola Alapítvány:
Cél:  A  Pannonia  Sacra  támogatása  19668167-1-43

- Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány:
Cél: Cserkészeink támogatása 18253643-1-43 

Hálásan köszönjük Római Katolikus Egyházunk és
alapítványaink nagylelkű támogatását!

JELES NAPOK EZEN A HÉTEN:
Hétfőn: Avilai Szent János áldozópap és egyháztanító
Kedden: Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú
Szerdán: Szent Néreusz és Szent Achilles vértanúk, Szent 
Pongrác vértanú
Csütörtökön: A Fatimai Boldogságos Szűz Mária

HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN:

Krajcsik Ferenc-Pataki Petronella (máj.14.)
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KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:

Radeczky Adél (máj.15.)

Jövő  vasárnap  a  11  órai  szentmise  keretében  a
BÉRMÁLÁS SZENTSÉGÉBEN részesülnek: Bassola
Ákos, Csányi Boglárka, Csöre Judit,  Halmné Harsányi
Zsuzsa, Lukics Dominika, Székely Szonja Szimónia. 
Imádkozzunk értük!

A  HETI  SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI  :

Vasárnap:  ApCsel  10,25-26.43-35.44-48;  1Jn  4,7-10;  Jn
15,9-17
Hétfő: ApCsel 16,11-15; Jn 15,26-16,4a
Kedd: ApCsel 16,22-34; n 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; Mk 16,15-20

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
1122 Budapest Csaba u. 5.        Honlap: www.varosmajoriplebania.hu

Elérhetőségek: 212-4656        06-20-8280-555       email: vmajorplebania@hu
Irodai ügyelet: hétfőn de. 10.00-12.00, keddtől  péntekig: de. 10.00-12.00, du. 16.00-17.00    Sürgősségi

betegellátás: 213-9620
Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és csütörtök de. 10.00-12.00 

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

mailto:vmajorplebania@freemail.hu
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