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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, Szerdától péntekig 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 

GYÓNTATÁS RENDJE A TEMPLOMBAN:  
Forgács Alajos, plébános: 
Hétfő, csütörtök, péntek: 7.30-8.00 
Vasárnap     7.30-10.30; 19.30-20.15 
Máté Kristóf, káplán 
Kedd, szerda, szombat:  7.30-8.00 
Vasárnap:     11.00 és 18.00 
Lambert Zoltán, nyugdíjas plébános 
Első péntekeken:    17 órától 
Vasárnap:     11 
Vargha Zsolt atya 
Csütörtök és péntek:   18.00 
Vasárnap:     9.00 és 11.00 
 

Az esetleges változásért elnézést kérünk.  
 

MISÉZÉS RENDJE: 
Vasárnap: ½ 8 Zsolt a.; 9.00 Káplán a.; 11.00 Plébános; 
  18.00 Plébános; ½ 8 Káplán a. (1. v. Kornél a.) 
Hétfő: 7.00 Plébános a.; 8.00 Káplán a.; 18.00 Zsolt a. 
Kedd: 7.00 Káplán a.; 8.00 Káplán a.; 18.00 Zsolt a. 
Szerda: 7.00 István a.; 8.00 Káplán a.; 18.00 Plébános 
Csütörtök: 7.00 Plébános; 8.00 Zsolt a.; 18.00 Plébános 
Péntek: 7.00 Plébános; 8.00 Zsolt a.; 18.00 Káplán a. 
Szombat: 7.00 Káplán a.; 8.00 Zsolt a.; 18.00 Plébános 

A 7 órai szentmisék után 8 óráig félórai csendes 
szentségimádást tartunk. 
 

SZENTMISÉK KÖZVETÍTÉSE:  
Vasárnap a 9 és 11, hétköznap a 7 órai szentmisét 
templomunk YouTube csatornáján is közvetítjük. 
Egyéni kérésre más szentmisét is. E szándékukat, 
kérjük, előre jelezzék az irodában vagy a sekrestyében. 
A reggel 7 órai szentmisét a Katolikus Rádió és a 
Bonum Tv (EWTN) is közvetíti. 
 

BANKKÁRTYÁS PERSELYADOMÁNYOZÁS:  
Akiknek megfelelőbb, a bejáratnál ún. „okos 
persely”, bankkártyás automata is működik.  

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 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.  

KERESZTELÉSI MEGBESZÉLÉS:  
Péntekenként 18.35-19.15 között keresztelési 
megbeszélést tart Kristóf atya a templomi irodában.  

 

HITTANOK: A szokott, kijelölt időpontban.  
 

JEGYESOKTATÁS (Csoportos) 
Kedd: 17:30-19:00 

 

FIATAL HÁZASOK (0-5 éve házasok) 
Szombat: 19:00-20:30 

 

BABA-MAMA KLUB (0-3 éves gyermekes 
anyukáknak) - Kedd: 9:00-10:30 
 

NYUGDÍJAS KLUB 
 A nyugdíjas klub minden hónap első és harmadik 
szerdáján szervezi találkozóit a régi irodában, 10 órától. 
Szeretettel várnak minden régi és új tagot az alkalmakra. 
  

JELES NAPOK A HÉTEN 
Kedd: Bosco Szent János áldozópap  
Csütörtök: Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő 
Boldogasszony (Az esti szentmise keretében 
gyertyaszentelés.) 
Péntek: Szent Balázs püspök és vértanú 
Szombat: Szűz Mária szombati emléknapja 



 

 

A HETI  SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI: 
Vasárnap: Szof 2, 3-3, 12-13, 1Kor 1, 26-31, Mt 5, 1-12a 
Hétfő: Zsid 11, 32-40, Mk 5, 1-20 
Kedd: Zsid 12, 1-4, Mk 5, 21-43 
Szerda: Zsid 12, 4-7.11-15, Mk 6, 1-6 
Csütörtök: Mal 3, 1-4 v. Zsid 2, 14-18, Lk 2,22-40 
Péntek: Zsid 13, 1-8, Mk 6, 14-29 
Szombat: Zsid 13, 15-17.20-21, Mk 6, 30-34 
Vasárnap: Iz 58, 7-10, 1Kor 2, 1-5,  

 

A HÉTEN BÚCSÚZTATJUK 
BUSÁNYSZKY LAJOS 
01.31. KEDD, 12:30 SZENT ANNA URNATEMETŐ 

 

PLÉBÁNIAI FARSANG – február 18.  
Hosszú évek után újra lesz farsang a Városmajori 
híveknek. Február 18-án délután jelmezversennyel a 
gyerekeknek és este fánkversennyel, tánccal a 
felnőtteknek. A farsang ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. Regisztrálni a https://teo.hu/farsang/ címen 
lehet. A jelmezverseny témája a Biblia. 

 

ALPHA-kurzus:  
Van olyan a környezetedben, aki nem ismeri 

Jézust? Akár hívő is lehetne, de nem az? Akkor az Alpha 
neki szól!  

Gyere, hozd el február 15-én vacsorára, ahol egy 
előadást követően együtt beszélgetünk az élet értelméről, 
és kötetlen légkörben szabadon megosztjuk egymással 
gondolatainkat. Ha megtetszik neki, akkor várunk a 
többi 11 alkalommal is, amelyeken interaktív légkörben 
ismerheti meg a keresztény hit alapjait. A szervezők 
nevében Gelley Dávid szeretettel hívja az érdeklődőket. 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a következő oldalon lehet: 
ALPHA vacsora - 2023. február 15-től 

A kezdés pontos idejét, helyét a regisztráció után 
küldik el a szervezők. 

 

PLÉBÁNIAI TÁBOR 
Előzetesen hirdetjük, hogy az idei plébániai tábor 
július 16. és 21. között kerül megrendezésre 
Sopronban, ahová sok szeretettel várjuk a plébánia 
minden tagját! A tábor további részleteiről később 
küldünk tájékoztatást. 
 

KARÁCSONYFABONTÁS 
A karácsonyfák lebontása 30-án, hétfőn tíz órakor 
kezdődik, kérjük, aki teheti, vegyen részt a 
munkálatokban. Előre is köszönjük a kedves 
testvérek segítségét! 
 

PÜSPÖKI SZÉKHELYEK 
 

A VÁKE és a VMÁA a programsorozat következő 
zarándoklatát április 1-2. között a Kaposvári 
Egyházmegyébe szervezi. 
Utazás: autóbusszal 
Tervezett indulás: április 1. szombat 7:30 a plébániától 
Tervezett érkezés: április 2. vasárnap 19:00  
Szállás: Patca, Katica tanya Élményközpont Turistaháza 
Jelentkezési határidő: a létszám beteltéig folyamatos, 
de legkésőbb február 28-ig. 
 

LISSZABONI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 
A Városmajori Jézus Szíve Plébánia, a Városmajori 

Katolikus Egyesület és a Városmajori Márton Áron 
Alapítvány pályázatot ír ki a 2023 nyarán Portugáliában 
megrendezésre kerülő Ifjúsági Világtalálkozón való 
részvételre. A pályázat célja, hogy részvételi lehetőséget 
biztosítsunk a plébániához kötődő fiataloknak, akik 
elkötelezettek a plébániai közösség építése iránt, és a 
jövőben aktívan hozzá szeretnének járulni a plébániai 
ifjúsági élet fellendítéséhez. Célunk, hogy az anyagiak 
ne jelentsenek akadályt senki számára a magas részvételi 
költség (kb. 400.000 Ft/fő) ellenére sem.  

Az IVT időpontja: 2023. július 26 – augusztus 6. 
Az IVT hivatalos honlapja, ahol további részletek 
elérhetők: https://www.lisboa2023.org/en A résztvevők 
az Emmánuel közösség által összefogott csoport 
tagjaiként vesznek részt a programon. A lisszaboni 
Ifjúsági Világtalálkozóhoz kapcsolódó előtalálkozó 
keretében a résztvevők 3 napot Coimbrában, egy napot 
pedig Fatimában töltenek. 

Feltételek: 
 Alsó korhatár: 18 év (szülői hozzájárulással 16 

év). Felső korhatár: 30 év. 
 2017-2023 között legalább 2 éven át aktívan 

kötődött (vagy jelenleg is kötődik) a plébániához: pl. 
cserkészet, ministrálás, Majorchestra, plébániai táboros 
segítő, hittan stb. 

 A pályázó vállalja, hogy a találkozón szerzett 
élményeit a városmajori közösséggel megosztja, illetve 
az ifjúsági életben a következő évben aktívan részt vesz. 

A pályázaton elnyerhető támogatás összege: 
maximum 300.000 Ft/fő. (Egyedi mérlegelés alapján 
ennél magasabb összegben is elnyerhető). 

A támogatott pályázatok várható száma: 5-10 fő. A 
kiírók célgyűjtést is szerveznek a részvétel 
finanszírozására. Az ebből befolyó összeg befolyásolja a 
támogatottak számát. A pályázatot kizárólag 
elektronikus úton, pályázati űrlapon keresztül lehet 
benyújtani. 

Jelentkezési határidő: 2023. február 1. 
A beérkezett pályázatokról a Városmajori Jézus 

Szíve Plébánia plébánosa, valamint a VÁKE és a 
VMÁA döntenek. A nyertes pályázókat a határidő 
lejártát követő 10 napon belül értesítjük. 

 

ELSŐPÉNTEK - KONFERENCIABESZÉD: 
A szentmisét a magyar családokért ajánljuk fel, a 
beszédet Lukács János SJ a Manréza Jezsuita 
Lelkigyakorlatos Ház vezetője mondja. Témája: 
„Legyen meg a Te akaratod.”  

 

ELSŐSZOMBAT: 
Február 4-én, elsőszombaton a 18 órai szentmisén 

és a szentségimádáson gyógyulásokért imádkozunk. 
A zenei szolgálatot Hollósy Péter közössége végzi. 
Szeretettel hívunk mindenkit. 

 

KATOLIKUS ÚJSÁGOK 
Az ÚJ EMBER, a KERESZTÉNY ÉLET és 

az ADOREMUS újságok továbbra is előrendelhetők 
az irodában és a sekrestyében. Az újságokat a 
sekrestyében lehet átvenni. Az újságok 
megrendelésével a katolikus sajtót támogatjuk. 


