
                            XIX. évfolyam 3. szám

2022. január 23.          ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA          Évközi III. vasárnap

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

Bankszámlaszám: OTP 11712004-20037934
Elérhetőségek: 212-4656        06-20-8280-555       email: 

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, Adventben 6.00, 7.00, 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 19.00-19.30

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

www.varosmajoriplebania.hu

vmajorplebania@hcbc.hu

BUDAHEGYVIDÉKI ÖKUMENIKUS IMAHÉT: A
mai vasárnapon ér véget a keresztények egységéért az
egész keresztény világban végzett ökumenikus imahét.
Az imahét központi igéje: „Láttuk csillagát napkeleten, s
eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”(Mt 2,2)

23. Vasárnap 18.30 Budahegyvidéki
Evangélikus Egyházközség temploma

Kék Golyó u. 17. Czirják János görög kat. káplán
ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA: Az évközi

harmadik vasárnapon Isten igéjét ünnepeljük. A trónusra
helyezett Biblia is arra hívja fel figyelmünket, hogy Isten
igéjének meghatározó értéke van az életünkben,
közösségünkben. A szentatya hangsúlyozta: „A Biblia az
Úr népének könyve, a nép, hallgatva az Úr igéjét a
szétszóródottságból és a megosztottságból az egységre jut
el. Az Úr igéje egyesíti a híveket és egyetlen néppé teszi
őket”.
Az ünnep szándékosan került az évközi idő kezdetére: az
ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor
elmélyíthetjük kapcsolatunkat a Biblián keresztül a zsidó
hívekkel, és együtt imádkozhatunk a keresztények
egységéért a többi keresztény felekezet tagjaival.

KISTEMPLOMOS LOVAGOK KONCERTJE:
Január 26-án, szerdán 19 órától a Kistemplomos
Lovagok Zenekar hívja az érdeklődőket a kistemplomba.
Vendég: Szombatfalvy Csilla karnagy, egyházzenész,
zenetanár és a Budakeszi Szent Cecília kórus tagjai.
Műsoruk címe: Még Karácsony…

BIBLIAÓRA: Csütörtökönként 19 órakor a
kistemplomban bibliaórát tart Forgács Alajos
plébános atya. Téma: a Teremtés könyve 1-10.

GYÓNTATÁS RENDJE A TEMPLOMBAN:
Forgács Alajos, plébános:
Hétfő-kedd: 7.30-8
Csütörtök-péntek: 7.30-8
Vasárnap 7.30-10.30; 19.30-20.15

Lambert Zoltán, nyugdíjas plébános
Első péntekeken: 17 órától
Vasárnap: 11
Máté Kristóf, káplán
Szerda: 7.30-8
Szombat: 7.30-8
Vasárnap: 11,18
Vargha Zsolt atya
Csütörtök: 18
Péntek: 18
Vasárnap: 9,11
Az előre tudott változást megfelelő módon hirdetjük.
Az esetleges változásért (betegség, egyéb elfoglaltság)
elnézést kérünk.

BETLEHEM ÉS FENYŐFÁK BONTÁSA:
Felnőtt férfiak és fiatalok segítségét kérjük január 31-én,
hétfőn ½ 9 órától a fenyőfák és a Betlehem bontására. A
segítséget előre is köszönjük.

SZENTSÉGIMÁDÁS TEMPLOMUNKBAN:
hétköznapokon: 7.30-8.00, pénteken 18.30-19.30-ig,
elsőszombaton az esti szentmise után gyógyulásokért
imádkozunk a kitett Oltáriszentség előtt. Vasárnap a 18
órai mise után a 19.30 órai szentmise kezdetéig van
szentségimádás. Mindezek jó alkalmak arra, hogy
egyénileg vagy közösségben találkozhassunk Jézussal az
Eucharisztiában.

KERESZTELÉSI MEGBESZÉLÉS: Minden
pénteken 18.30-19.15 között a régi templomi irodában
(templom oldalán hátul) Kristóf atya keresztelési
megbeszélést tart. Kérjük, hogy a jelentkezők a plébánia
honlapján található keresztelési adatlapot előzetesen
töltsék ki és e-mailben, vagy személyesen adják le.

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: A múlt
vasárnapon, január 16-án templomunk hangosítási
rendszerének megújítására 471.300,- Ft gyűlt össze.
Hálásan köszönjük az adományokat.



FOKOLARE MOZGALOM „100 Ft-os akciója”:
A mai vasárnapon, január 23-án a szentmisék után a
kijáratnál a Fokolare Mozgalom önkéntesei nyomorban
élő, keresztény és hindu kaszton kívüli pakisztáni
gyermekek helybeni beiskolázására, ellátására gyűjtenek
adományt. Kérik, hogy ha tudnak, 100,- Ft-ot dobjanak be
a gyűjtőkosarakba.

MAJORI IMALÁNC: Januárban az alábbi
hivatkozáson csatlakozhatnak a kedves hívek az imalánchoz:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pK8qoLIF5
iARMu1omHEZ1d3pVf_3KeiVdCtNDiiuliA/edit?us
p=drivesdk

MAJORI MEGÚJULÁS: A Plébániai
Képviselőtestület (KVT) tagjaiból Megújulás
munkacsoport alakult Michael White atya Újraépítve
című könyve nyomán. A munkacsoport e könyv témáit
plébániánkra alkalmazva több fejezetből álló
munkaanyagot készített.

Ezt az anyagot széles körben is szeretnénk
megismertetni és megbeszélni. Ezért a munkaanyagot
fejezetenként feltesszük a használatban lévő listákra,
illetve korlátozott számban nyomtatott formában is
kitesszük az ingyenes asztalra.

Minden hónap első szombatján16.00-tól (febr. 5. és
márc. 5.) az aktuális fejezetről ismertetést és interaktív
megbeszélést tartunk a Kistemplomban.

Reményeink szerint a közös gondolkodás
gyümölcsöző lesz plébániánk lelki jövője szempontjából.

Kérjük, hogy a dokumentumot olvassák el, és
mondják el a véleményüket! Aki a meghirdetett
alkalmakon nem tud részt venni, annak jobbító
észrevételét írásban várjuk a
majori.plebania+megujulas@gmail.com címre.

SZENTMISÉK KÖZVETÍTÉSE: Vasárnap a 9
és 11, hétköznaponként a 7 órakor kezdődő szentmisét
közvetítjük templomunk youtube csatornáján. Egyéni
kérésre más szentmisét is közvetítünk. Ez esetben
kérjük, igényüket jelezzék az irodában vagy a
sekrestyében. A reggel 7 órai szentmisét a Katolikus
Rádió és a Bonum Tv is közvetíti.

IRODAI NYITVATARTÁS: A plébánia iroda az
Ignotus u. 9. cím alatt található. Kérjük, hogy az irodát
ügyeleti időben keressék személyesen vagy telefonon.
Kérjük, hogy az irodában viseljenek maszkot. Ügyeleti
idő: kedden és csütörtökön délelőtt 10-12 és délután 16-
17 óra között,
szerdán: délután 16-17 óra között.
E-mail címünk: vmajorplebania@hcbc.hu
Telefon: 061/212-4656, 0620/828-0555.
URNA ÜGYINTÉZÉS: Kedden és csütörtökön délelőtt
előzetes telefonos megbeszélés szerint.

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS, („egyházi adó”).
Ez a pénz a plébániához lakcím szerint tartozó, vagy
rendszeresen a plébániát látogató hívek név és lakcím
szerint is vállalt hozzájárulása a templom és a plébánia
kiadásaihoz. Köszönjük a legkisebb adományt is.

A befizetés történhet az irodában, a sekrestyében
vagy banki átutalással. Az utóbbi esetben a megjegyzés
rovatban kérjük feltüntetni: „egyházi hozzájárulás”.
Továbbá lezárt borítékban bedobhatják a perselyezők

kosarába vagy a perselybe is. Ekkor a borítékban kérjük
feltüntetni a nevet, lakcímet és az összeget.

Bizalommal kérjük plébániánk kedves híveit, hogy
aki még ebben az évben nem tett eleget lelkiismereti
kötelezettségének, támogassa hozzájárulásával
plébániánk anyagi kiadásait.

Tájékoztatásul két számadat: Idén közüzemi
költségeink (gáz, villany, víz és csatorna) 4,5 millió Ft-ot
tettek ki. A hozzájárulásokból (adóból) származó
bevételünk: 6,43 millió forint. Minden más kiadásra e
forrásból – a közüzemi költségek levonása után – csupán
1,93 millió forint maradt. (Szeptember 30-i adat)

VÁROSMAJORI KÖZÖSSÉG IMÁJA: A
városmajori közösségek javaslatai alapján született meg
ez az imádság. Javasoljuk, hogy imádkozzuk egyénileg és
közösségben is összetartozásunk reményében és jeleként:
Jóságos Mennyei Atyánk!
Hálát adunk Neked, amiért közösségre hívsz bennünket.
Köszönjük, hogy Szent Fiad, Jézus Szentséges Szívének
városmajori közösségébe tartozhatunk. Kérünk, segítsd
és támogasd plébániánk közösségeit – kicsinyeket és
nagyokat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt, -, hogy
egymást erősítve és gazdagítva minél közelebb
kerülhessünk Szent Fiadhoz, Jézus Krisztushoz, általa
pedig egymáshoz. Munkálkodj bennünk Szentlelked
által. Adj bátorságot, hogy elvigyük Jézus örömét, Szent
Szívének szeretetét minden emberhez, és add, hogy
kitartónak bizonyuljunk abban a szolgálatban, amire
meghívtál bennünket.
Tarts meg minket egységben és szeretetben, alakíts
bennünket befogadó közösséggé!
Vezess és taníts bennünket helyes és Neked tetsző Isten-
és emberszeretetre!
Urunk, Jézus Krisztus, Szent Szíved szeretetébe ajánljuk
magunkat, egész életünket, a ránk bízottakat, plébániai
közösségünket papjainkkal és minden egyes tagjával. A
Tied akarunk lenni, Neked akarunk szolgálni! Dicsőülj
meg bennünk!
Boldogságos Szűz Mária, boldog Batthyány-Strattmann
László családok védőszentje és magyar hazánk
valamennyi szentje, könyörögjetek érettünk! Ámen!

JELES NAPOK A HÉTEN:
Hétfőn: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító
Kedden: Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása)
Szerdán: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök
Pénteken: Aquinói Szent Tamás áldozópap és
egyháztanító

A HETI  SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Neh 8,2-4a.5b.8-10; 1Kor 12,12-30; Lk 1,1-
4,4,14-21
Hétfő: 2Sám 5,1-7.10; Mk 3,22-30
Kedd: ApCsel 22,3-16; Mk 16,15-18
Szerda: 2Sám 7,4-17; Mk 4,1-20
Csütörtök: 2Sám 7,18-19.24-29; Mk 4,21-25
Péntek: 2Sám 11,1-4a.5-10a.13-17; Mk 4,26-34
Szombat: 2Sám 12,1-7a.10-17; Mk 4,35-41
Vasárnap: Jer 1,4-5.17-19; 1Kor 12,31-13,13


