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2021. június 20.                                                                      ÉVKÖZI XII. VASÁRNAP 

 

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 

 

Minden kedves városmajori Testvérünknek nagyon jó 
pihenést, kellemes és pihentető nyaralást kívánunk! A 

Heti Hírlevéllel legközelebb augusztus 29-én 

jelentkezünk. Legfontosabb híreinket addig is  

a templomi hirdetésekben hallhatják, illetve 

 a honlapunkon olvashatják:  

        www.varosmajoriplebania.hu   
 

IRODAI ÜGYELET 

Ignotus u. 9. 

Hétfő: nincs iroda   nincs iroda 

Kedd:         10.00-12.00   16.00-17.00 
 Szerda:  nincs iroda  16.00-17.00  

 Csütörtök:   10.00-12.00  16.00-17.00 

Péntek:  nincs iroda  nincs iroda 

Kérjük, hogy az irodát ügyfélfogadási időben 

keressék, és viseljenek szájmaszkot. 

AZ IRODÁBAN KÁRTYÁVAL IS LEHET FIZETNI! 
 

URNA ÜGYINTÉZÉS:  

Előzetes telefonos megbeszélés szerint. 

Tel: +36/1/212-4656 

A SZENTMISÉK RENDJE   

júliusban és augusztusban 

  Hétköznap:  7.00  18.00  

  Vasárnap: 7.30; 9.00; 11.00; 18.00; 19.30 

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR 

(MKPK) május 10-től visszavonta a vasárnapi 

szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli 

általános felmentést. 

Az általános morális elvek továbbra is érvényesek.  

Az egymás közötti távolság – szükség esetén - 

csökkenthető. 
Érvényesek az általános irányelvek: Csak egészségesen 

jöjjenek szentmisére, a bejáratnál lévő kézfertőtlenítő 

használata, a szájat és orrot eltakaró maszk. Az 

áldoztatás kézbe történik, és mellőzzük a kézfogást. 

Köszönjük megértésüket és segítő együttműködésüket.  

 

SEGÍTŐKET KERESÜNK: Továbbra is kérjük a 

kedves testvérek segítségét a padok könyöklő részének 

és a kilincseknek a fertőtlenítésében.  

SZENTMISÉK KÖZVETÍTÉSE: Vasárnap a 9 

és 11, hétköznaponként a 7 órakor kezdődő szentmisét 

közvetítjük templomunk youtube csatornáján. Egyéni 

kérésre más szentmisét is közvetítünk. Igényüket 

jelezzék az irodában vagy a sekrestyében. A reggel 7 

órai szentmisét a Katolikus Rádió is közvetíti. 
 

 LITÁNIA JÚNIUS HÓNAPBAN: Júniusban 

vasárnap a 17-kor kezdődő szentóra keretében, 

hétköznaponként az esti szentmise után a Jézus Szíve 

litániát imádkozzuk. 

 PLÉBÁNIAI REGISZTRÁCIÓ A NEK-RE: 

Megalakult a plébániai csoport a NEK regisztrációs 

felületén. A csoport kódja IEC-9Z43. Aki egyénileg 
jelentkezett és szeretne a plébániai csoporttal együtt 

lenni, jelentkezését egészítse ki a csoportazonosító 

megadásával. További információt találhatnak erről a 

https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio oldalon. 

RIESZ DOMONKOS ÚJMISÉJE: Június 19-én, 

szombaton bíboros atya pappá szentelte Riesz 

Domonkost, plébániánk ifjú tagját. Újmiséje 20-án, 

vasárnap a 11 órai szentmise keretében lesz. 

Szeretettel várjuk a Testvéreket. 

KIÁLLÍTÁS: Megnyílt helyi kiállításunk, melyen 

megtekinthetőek azok az emléktárgyak és fényképek, 

amelyeket a kedves hívek az 1938. évi XXXIV. 

Eucharisztikus Világkongresszusról megőriztek.  
A kiállítást a Szent József oltár mellett elhelyezett 

vitrinekben, a kiállításról készült képeket a honlapunkon 

tekinthetik meg.  

Köszönjük a felajánlásokat! Köszönjük, hogy 

megosztották emlékeiket. 

http://www.varosmajoriplebania.hu/
mailto:vmajorplebania@hcbc.hu
http://www.varosmajoriplebania.hu/
https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio


 

 

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Ma, 

június 20-án harmadik vasárnapi gyűjtést tartunk a 

mennyezeti freskó restaurálásának folytatására. 
Adományaikat előre is köszönjük. 

FÉNYKÉP MINDSZENTY BÍBOROS ÚRRÓL: 

Mindszenty bíboros úrról szeretnénk olyan fényképeket 
kölcsönbe kérni, amikor a Városmajorban járt. Bíboros 

úr Városmajorból indította el 1946. május 5-én és 1947. 

szeptember 14-én a férfi zarándoklatokat Máriaremetére. 

A fénykép másolata a plébánia által a NEK-re készülő 

leporelló kiadványba kerülne bele. 

PLÉBÁNIAI TÁBOR: A mai vasárnapon, június 

20-án lezárul a jelentkezés a nyári plébániai táborba, 

amelyet Bükkszéken tartunk 2021. július 24-29. között. 

A részletek és a jelentkezési űrlap a vake.hu oldalon 

találhatóak. 
Kérjük, hogy akik előzetes szándékukat már jelezték, 

azok is töltsék ki a végleges jelentkezési lapot. A VÁKE 

és a VMÁA támogatásával a tábordíjak idén 

kedvezményesek lesznek, és egy nagyobb család is 

legfeljebb 50.000,- Ft tábordíjat fizet. 

VÁROSMAJORI HÍRADÓ: Megjelent a 

Városmajori Híradó legújabb, pünkösdi száma. A kedves 

hívek elvihetik az ingyenes asztalról. 
 

MAJORI IMALÁNC: A plébániai imaláncba 

júniusban az alábbi linken csatlakozhatnak a hívek:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tB6v1FJIKEIvIhT

GNsDdySL4elPlpN-tPBkkryhNYto/edit#gid=195934585  

NEK HÍREK: Meghosszabbított határidők: 

ÖNKÉNTESEKET VÁRNAK a Kongresszusra. Nem 

szükséges korábbi önkéntes tapasztalat; egyéni 

jelentkezőket és legfeljebb 3 fős csoportokat hívnak. Alsó 

korhatár: 16 év. Az önkéntesektől minimum 4 nap 

(műszak) vállalását kérik (egy műszak naponta 8 óra 

elfoglaltságot jelent). 

Új jelentkezők a https://onkentes.iec2020.hu/ oldalon 

regisztrálhatnak június 24 ig. Az „Önkéntes fiók 

létrehozása” gombra kattintva jelentkezzenek.. Az 

önkéntes profiljukban töltsék ki az adatokat, majd 

töltsenek fel profilképet (igazolványkép típusú arcképet) 

is. Csak a hiánytalanul kitöltött profil után tudnak 

továbblépni. 

Akik már előzetesen regisztráltak, 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 is. 

Adataik megadása fontos lesz a közreműködés során, többek 

között az igazolások kiállításához vagy a formaruha 

kiosztásához. 

A második online képzés június 24-én lesz, 

Az önkéntesség ideje alatt napi egy étkezést, akkreditációs 

kártyát és formaruhát kapnak a jelentkezők, amelyeket a 

rendezvény után megtarthatnak. Az önkéntességre 

buzdítanak a   

https://www.youtube.com/watch?v=zRlhWhftJnA&list=PLg

zJJPmOUSVjVt3VuDy-YCifEbpSHqQNA 

oldalon. 

 

REGISZTRÁCIÓ: Akik részt szeretnének venni a 

Kongresszus valamelyik programján, azoknak előzetes 

regisztrációval jelezni kell szándékukat. Regisztrálni lehet 

interneten vagy papír alapon, a regisztrációs lapon. 

Regisztrációs lap az irodában vagy a sekrestyében található. 

Plébániánk regisztrációs kódja: IEC-9Z43. 
RENDELKEZÉS A TAVALYI JEGYEKRŐL: A tavalyi 

jegyekről június 30-ig lehet rendelkezni egyénileg vagy a 

létrehozott csoportokon belül a csoportvezető segítségével a 

bejelentkezést követően a registration-iec2020.hu oldalon. 

ÚJ JEGYEKET június 30-ig lehet Early Bird 

kedvezménnyel vásárolni. Ezután már valamivel magasabb 

lesz a jegyár. A regisztrációhoz kötött vagy regisztrációra 

ajánlott típusú programokra is kell jegyet igényelni, ez is 

"vásárlás", de ingyenes vásárlás. 

SZÁLLÁSFELAJÁNLÁS: Aki a Kongresszus idejére 

Budapesten vagy a környékén ún. közösségi vagy családi 

szállást tudna felajánlani, kérjük, hogy olvassa el a 

tájékoztatót a következő lapon:  

http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Utazas_es_szallasi

nformaciok/Tajekoztato_szallashelyek_felajanlasarol.pdf  

majd az alábbi űrlapokat kitöltve jelezze felajánlását: 

Családi szálláshely felajánlása 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbtcZDIH---

dS4gfSPGePk7uriXRYL9eKYxbyDKrheKeM-Fg/viewform 

Közösségi szálláshely felajánlása 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehDDFEnSGC

8pFW2Wp64VjvJ35fnLR_DHqgHe9x8mlp_rtwJw/viewfor

m 

Kérdés esetén az egyhaziszallas@iec2020.hu e-mail címre 

írjanak, vagy a +36/20/262-69-89-es telefonszámon 

kaphatnak felvilágosítást. 
 

JELES NAPOK EZEN A HÉTEN: 

Hétfőn: Gonzága Szent Alajos szerzetes 

Kedden: Nolai Szent Paulinusz püspök, Fisher Szent János 

püspök és Morus Szent Tamás vértanúk 

Csütörtökön: Keresztelő Szent János születése 

Szombat: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító, 

Szent Josemaria Escrivá áldozópap 
 

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:  

A mai napon: 

Leipold Levente (június 20) 

Jóbi Krisztián (június 20) 

A héten:  

Főcze Júlia Zsóka (június 27) 

Főcze Áron Soma (június 27) 

Esztergályos Móric Pál (június 27.) 

Isten éltesse a gyermekeket, szüleiket és keresztszüleiket! 
 

A HÉTEN BÚCSÚZTATJUK: 

Dr. Pátkay Ferenc (június 21.) Farkasrét alsó 

Sólyom Gyuláné (június 25.) Pesterzsébet 

Balázs Imréné (június 25.) Felső Krisztina 
 

A HETI  SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI: 

Vasárnap: Jób 38,1.8-11; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41  

Hétfő: Ter 12,1-9; Mt 7,1-5 

Kedd: Ter 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14 

Szerda: Ter 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20 

Csütörtök: Iz 49,1-6; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80 

Péntek: Ter 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4 

Szombat: Ter 18,1-15; Mt 8,5-17 

Vasárnap: Bölcs 1,13-15; 2,23-24; 2Kor 8,7.9.13-15;  

Mk 5,21-43 
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