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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    Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 

és péntek du. 15.00-17.00 Sürgősségi betegellátás: 213-9620 
Miserend: hétköznap: 7.00, 8.00, 18.00   vasárnap: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, 19.30 

(Diákmise: 9.00 Nagytemplom, Kisgyermekek miséje: 9.00 Kistemplom, Ifjúsági mise: 19.30) 
Szentségimádás: minden vasárnap 17.00-18.00 és minden pénteken 18.30-19.30 

hétfőtől szombatig reggelente 7.30-8.00       
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 

VIII. évfolyam 28. szám 

 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Ma 
harmadik vasárnapi gyűjtés van az új plébánia és 
közösségi ház javára a szentmisék után a kijáratoknál.. 
Hálásan köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg! Az új 
ház meglátogatása, reméljük, hogy örömmel tölti majd el a 
kedves Híveket. A látogatásra a szentmisék után lesz 
alkalom.      
 TEMPLOMUNK BÁRDOS LAJOS KÓRUSA 
szeptember 1-én megkezdte éves munkáját. A 
próbákat minden héten csütörtökön este 18.30-tól 
20.30-ig tartják az új plébánia és közösségi ház 
épületében. Szeretettel várnak új jelentkezőket. 
Jelentkezni lehet a próbák alkalmával Fekete Andrea 
karnagynál.         
 BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál professzor, 
apostoli protonotárius, vezetésével szeptember 14-én, 
szerdán, megkezdődtek a nagytemplomi bibliaórák. 
Témája: Szent Péter apostol 1. és 2. levelének 
magyarázata.         
 A KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA első 
előadása ma, vasárnap, este 7 órakor lesz a 
kistemplomban. Meghívott előadó: Bőzsöny Ferenc 
rádióbemondó, előadóművész. Előadásának címe:„Egy-
házam és hazám szolgálatára” Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket!      
 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya első 
hittanórája a nyári szünet után szeptember 19-én, 
hétfőn, este 7 órakor lesz a kistemplomban.  
 SASS SZILVIA KONCERTJE: Sass Szilvia 
operaénekesnő koncertje lesz a városmajori templomban 
szeptember 24-én, szombaton,  este ½ 8-kor. Várjuk az 
érdeklődőket!     
 KATEKUMENÁTUS: Egyházkóstoló címmel 
beszélgetés-sorozat (=katekumenátus) kezdődik a hittől, 
kereszténységtől most még távolállók, de ugyanakkor 
érdeklődők számára. Kérdezni, vitatkozni, tanulni, 
nevelődni lehet a szerda esti találkozókon, amelyek a 
torony földszinti könyvtár termében 19 órakor kezdődnek. 
Várjuk azokat a felnőtteket is, akik még nincsenek 
megkeresztelve. A keresztelkedés szándéka esetleg a 
beszélgetések folyamán fog felébredni az érdeklődőben. 
Továbbá várjuk azokat is, akik már megkeresztelkedtek 

ugyan, de nem voltak még elsőáldozók, azaz nem volt al-
kalmuk alaposabban is megismerni hitünk tanítását. Első 
alkalommal szeptember 28-án, szerdán, a városmajori 
templom tornyának földszinti szobájába várjuk az 
érdeklődőket. A részvételi szándék bejelentése történhet 
személyesen a plébánia irodájában, vagy telefonon a 212-
4656 számon, vagy legkésőbb a helyszínen. Különösen is 
ajánljuk azoknak, akik templomi esküvőt szeretnének, de 
nem gyakorló keresztények. Kérjük a hitüket gyakorló 
keresztény testvéreinket, hogy továbbítsák meghívásunkat 
a témában érintett ismerőseiknek, rokonaiknak, 
barátaiknak, szomszédaiknak, akik nem olvashatják 
levelünket.      
 BÉRMÁLÁS: Jövő év tavaszán bérmálás lesz 
templomunkban. A bérmálásra a 16 évnél idősebbek 
jelentkezhetnek. Felső korhatár nincs. A 
bérmálkozásra való felkészülés módja az elmúlt év 
folyamán történt és az ebben a tanévben történő 
rendszeres részvétel a hittanórákon A bérmálkozási 
szándékot a plébánia irodájában, vagy a hitoktatónál 
kell jelenteni szeptember 30-ig. Bérmálkozásra 
jelentkezhetnek azok a felnőttek is, akik hitüket 
gyakorló katolikusok, azaz voltak már elsőáldozók, 
szoktak gyónni és áldozni, de a bérmálás szentségében 
még nem részesültek. Ők az irodában jelentkezzenek 
szeptember végéig. Kérjük, hogy a jelentkező hozza 
magával a keresztlevelét is és, ha házasságban él, 
akkor az egyházi házasságlevelet is. A felnőtt 
bérmálkozók részére a felkészülés lehetőségét a torony 
földszinti helyiségében csütörtökönként este 7 órakor 
kezdődő foglalkozások fogják jelenteni szeptember 
29-től. Bátorítjuk a bérmálkozásban még nem részesült 
felnőtt Híveket, hogy ne mulasszák el ennek a sok erőt 
adó szentségnek a felvételét.   
 FELNŐTT KATEKÉZIS: Az idei tanévben is lesz 
felnőtt hívek számára katekézis: minden hónap első 
csütörtökén, első ízben október 6-án. Nem kell rá 
előzetesen jelentkezni, viszont megkérdezzük, hogy mi 
volna az a téma, ami érdekelné, illetve foglalkoztatja a 
kedves Híveket. Kérjük, hogy a plébánia irodájában 
adják le kis cédulára lejegyzett javaslataikat.  



 ZARÁNDOKLAT MÁRIACELLBE: Az idei 
városmajori plébániai fogadalmi zarándoklat 
Mariazellbe szept. 24-25-én (szombat-vasárnap) lesz. 
Jelentkezni még lehet az irodában. A költsége 12.500 
Ft., amit a jelentkezéskor, és 50 Euro, amit az 
autóbuszban kell majd fizetni.     
 ÚJ MINISTRÁNSOK jelentkezését is nagy 
szeretettel várjuk! Azok a gyerekek, akik szívesen 
részt vállalnának az oltár szolgálatában, és már voltak 
elsőáldozók, kérjük, jelentkezzetek nagytemplom a 
sekrestyében a vasárnapi 9 órai szentmise után 
Niederkirchner Zsoltnál, a ministránsok vezetőjénél.
 A NYUGDÍJAS KLUB következő összejövetele 
szeptember 21-én, a héten szerdán, lesz 10-12-ig a 
torony földszintjén, mertert: „Együtt lenni jó!”  
 A BABA-MAMA KLUB első összejövetele a nyári 
szünet után szeptember 22-én, a héten csütörtökön, 
lesz a torony földszintjén, délelőtt 10-től 12-ig.  
 ELVÁLTAK MISÉJE: A Budapest Belvárosi 
Nagyboldogasszony Templomban (1056.Bp.Március 
15.tér 2.) 2011. október 4-től minden hónap első 
keddjén délután 6 órakor szentmisét mondanak elvált 
hívek részére. Minden érintett és érdeklődő testvért 
szeretettel várnak!      
 „MEGSZELÍDÜL A GYÁSZ OKOZTA 
BÁNAT” Szeretettel hívjuk és várjuk a gyászolók 
sorstárs csoportjába mindazokat a testvéreinket, 
akiknek régebben vagy a közelmúltban kellett 
szembenézni a halál okozta fájdalommal, akiknek 
segítség, ha van kivel megosztani gondjaikat, 
érzéseiket és együtt keresni a továbblépés lehetőségeit. 
Találkozás helye: Szent Anna Plébánia hittanterme, 
Aranyhal u.1. (a templom mögötti utca!) Időpontja: 
kéthetente szerda este 18.00-tól 19.30-ig. 2011. 
szept.14; 28; okt. 12; 26; nov. 9; 23; dec. 7; 21. Őszi 
lelki napok időpontja: okt. 24-26. Tahi Szív 
Lelkiségi Központ. Az együttléteket – sorstársak 
segítő bevonásával – Tegzes Katalin  nővér vezeti. 

 ÚJ EMBER MAGAZIN: Az Új Ember Magazin 
szeptember-októberi száma megjelent. Kapható a 
sekrestyében 450.- Ft-os áron.     
 ÚJSÁGRENDELÉS: Az Új Ember és a 
Keresztény Élet újságok kivételével az egyes drágább 
folyóiratokból csak annyi példányt rendelünk, ahányra 
a kedves Híveknek igényük van. Ezeket a drágább 
folyóiratokat a plébánia irodájában lehet megrendelni 
és majd megvásárolni.       
 ÚJ HAJTÁS: Megjelent az Új Hajtás című újság 
szeptemberi száma. Bizalommal ajánljuk a kedves 
Hívek figyelmébe. A kárpátaljai hírekről, 
eseményekről szóló cikkeket tartalmazó, új, szép 
kivitelben megjelenő lapot a Kárpátaljai Római 
Katolikus Egyház adja ki. A lap megvásárlásával a 
kárpátaljai testvéreinket támogathatjuk. Aki teheti, 
használja ki a testvéri segítségnyújtásnak ezt a 
lehetőségét.     
 KÖNYVAJÁNLÓ: Szeretettel ajánljuk 
mindenkinek, hogy megjelent Katona István püspök 
atya „Szentek, szent életű emberek” című 
könyvének IV. kötete. A könyv 1.600.- Ft-os áron 
kapható az irodában.       
       

 URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében 
egy-, három- és hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók. 
Várjuk az érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-
ügyintézés a plébánia irodájában kedden d.e. 10-től 12-
ig és pénteken d.u. 3-tól 5 ig. Érdeklődni és időpontot 
egyeztetni a plébánia irodájában vagy telefonon is 
lehet. Tel: 212-4656.       
    SZENTEK ÉLETE  
  (Az ADOREMUS szeptemberi száma alapján) 
    Szeptember 20. Kedd   
             KOREAI SZENT VÉRTANÚK  
 A XVII. század elején francia misszionáriusok 
hirdették először az evangéliumot Koreában. A XIX. 
században több hullámban volt keresztényüldözés. 
Százhárom vértanút ünnepel az egyház. Papok, világiak, 
felnőttek és gyermekek vannak közöttük. 
      Szeptember 21. szerda   
     SZENT MÁTÉ    
     apostol és evangélista   
 Neve annyit jelent Isten ajándéka vagy a hűséges. 
Kafarnaumban született. A pénzváltóasztal mellől hívta 
meg őt az Úr. Az első evangélium szerzője. A hagyomány 
szerint Etiópiában és Perzsiában hirdette az evangéliumot. 
Etiópiában halt vértanúhalált. Ünnepét azon a napon tartja 
az Egyház, amikor testét Keletről a X. század közepén 
Salernóba vitték át, ahol jelenleg is őrzik. 
   Szeptember 23. péntek    
      PIETRELCINAI SZENT PIO   
              szerzetes    
 1887-ben született. Kapucinus szerzetes lett, 1910-
ben szentelték pappá. Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte 
testén. Kiváló gyóntató volt. 1968. szeptember 23-án halt 
meg San Giovanni Rotondóban. II.János Pál pápa 2002-
ben avatta szentté Rómában a világ minden tájáról 
összegyűlt hívek jelenlétében. 2008. március 2-án, 
vasárnap este került sor Szent Pió atya holttestének 
exhumálására. A szakértők szerint a stigmatizált kapucinus 
atya földi maradványai kielégítő állapotban vannak. 
Április 24-től kezdve San Giovanni Rotondóban, 
ugyanabban a kriptában, ahová Pió atyát negyven évvel 
ezelőtt eltemették, kihelyezték földi maradványait, hogy a 
hívek leróhassák tiszteletüket az ereklye előtt. A régi 
bazilika közelébe, ahol Szent Pió atya ereklyéi pihennek, 
építettek egy hatalmas új templomot, amelynek teljes 
befejezéséhez a világ minden tájáról gyűjtötték az 
adományokat. Minden este közös rózsafüzér imával kérik 
a szent közbenjárását, és a zarándokok sokasága keresi fel 
e helyet, hogy lelki vigasztalást nyerjen. 
 

    A HÉTEN LESZ:                    
Kedden: Koreai Szt. Vértanúk emléknapja  
Szerdán: Szent Máté apostol és evangélista ünnepe  
Pénteken: Pietrelcinai Szt. Pio áldozópap emléknapja.  
Szombaton: Szt. Gellért Püspök és vértanú ünnepe  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Sófi Lara (IX.25.)              
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: Iz 55,6-9,20; Filem 20c-24.27a; Mt 20,1-16a 
Hétfő: Ezd 1,1-6; Lk 8,16-18 
Kedd: Ezd 6,7-8.12b.14-20; Lk 8,19-21 
Szerda: Ef 4,1-7.11-13. Mt 9,9-13; 
Csütörtök: Agg 1,1-8; Jn 19,25-27 v. Lk 2,33-35 
Péntek: Agg 2,1b-10; Lk 9,18-22 
Szombat: Bölcs 3,1-9; Mt 10,28-33 
Vasárnap: Ez 18,25-28; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 


