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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 31. szám 

   !!!  NÉPSZÁMLÁLÁS  !!!   
    KÖZLEMÉNY:   
 Felhívjuk minden katolikus testvérünk figyelmét, 
hogy a napokban kezdődött népszámlálás során, a 
Központi Statisztikai Hivataltól kapott tájékoztatástól 
eltérően az internetes kitöltés esetén a katolikus szót 
önmagában nem fogadja el a rendszer. Ebben az 
esetben javasoljuk a Magyar Katolikus Egyház 
lehetőséget választani.       
 Amennyiben hagyományos kitöltés esetén a 
számlálóbiztos nem fogadná el a katolikus jelzőt, akkor 
a római katolikus vagy a görög katolikus megjelölést 
célszerű választani.       
 Bp, 2011. okt. 3.  A Magyar Katolikus Püspöki 
      KonferenciaTitkársága 
 NÉPSZÁMLÁLÁS: „A Központi Statisztikai 
Hivatal 2011. október 1 és 31. között népszámlálást végez 
Magyarországon. Mivel az állampolgároknak nem 
kötelező vallási hovatartozásukról nyilatkozniuk, ezért 
különösen is fontosnak tartjuk annak tudatosítását a 
katolikusokban, hogy hitüket ilyen módon is bátran 
megvallják.” Ezekkel a szavakkal buzdít mindnyájunkat 
Bíboros Főpásztorunk, a felekezeti hovatartozásunkra 
vonatkozó kérdést semmiképpen ne hagyjuk megválaszo-
latlanul, hanem valljuk meg ezzel is római- vagy 
görögkatolikus mivoltunkat.    
 OKTÓBER A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA. Az esti 
6 órai szentmisék előtt, 1/4 6-kor, együtt imádkozzuk a 
rózsafüzért egyházunkért és hazánkért.    
 ELSŐÁLDOZÁS lesz október 16-án, jövő vasárnap 
a 9 órai szentmisén. 13 gyermek készül erre a nagy 
ünnepre. Ezen a szentmisén a padok nagy részét az 
elsőáldozók szülei és hozzátartozói részére tartjuk fenn. A 
kisgyermekek miséje a kistemplomban elmarad. A 
kedves Hívek imáiba ajánljuk az elsőáldozókat!  
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Jövő 
vasárnap, október 16-án harmadik vasárnapi gyűjtés lesz 
az új plébánia és közösségi ház javára a szentmisék után a 
kijáratoknál. Hálásan köszönjük a további nagylelkű 
támogatást. Isten fizesse meg!      
 A KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA követ-
kező előadása október 16-án, jövő vasárnap, este 7 órakor 
lesz a kistemplomban. Meghívott előadó: Prof. Dr. 

Mészáros József, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fői-
gazgatóság főigazgatója. Előadásának címe: „A 
nyugdíjasok kilátásai” Várjuk az érdeklődőket!  
 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 
következő hittanórája október 17-én, hétfőn, este 7 
órakor lesz a kistemplomban.  
 TEMPLOMUNK BÁRDOS LAJOS KÓRUSA a 
próbákat minden héten csütörtökön este 18.30-tól 
20.30-ig tartja az új plébánia és közösségi ház 
épületében. Szeretettel várnak új tagokat. Jelentkezni lehet 
a próbák alkalmával Fekete Andrea karnagynál. 
 BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál professzor, apostoli 
protonotárius, minden szerdán, a nagytemplomban 
bibliaórát tart este 7 órai kezdettel. Témája: Szent Péter 
apostol 1. és 2. levelének magyarázata.     
 Dr.Bolberitz Pál újonnan megjelent könyvét: 
„RELATÍV ÉS ABSZOLÚT” fogják árusítani 
kedvezményes áron október 16-án, vasárnap, az esti 6 órai 
szentmise után a templom kijáratánál. 
 KATEKUMENÁTUS: Egyházkóstoló címmel 
beszélgetés-sorozat (=katekumenátus) kezdődött 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 
Különösen is ajánljuk azoknak, akik templomi esküvőt 
szeretnének, de még nem gyakorló keresztények. Kérjük a 
hitüket gyakorló keresztény testvéreinket, hogy 
továbbítsák meghívásunkat a témában érintett 
ismerőseiknek, rokonaiknak, barátaiknak, szomszé-
daiknak, 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: rendszeres részvétel a jelentkező 
személy korának és életállapotának megfelelő hittanórán. 
A bérmálkozási szándékot a plébánia irodájában, vagy a 



hitoktatónál kell jelenteni. Bérmálkozásra jelentkezhetnek 
azok a felnőttek is, akik hitüket gyakorolják, de a bérmálás 
szentségében még nem részesültek. Ők az irodában 
jelentkezzenek. 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.      
 FELNŐTT KATEKÉZIS: Az idei tanévben is lesz 
felnőtt hívek számára katekézis: minden hónap első 
csütörtökén este 7 órai kezdettel a torony földszinti 
könyvtár szobájában.       
 „ÜZENET” címmel szakrális művészeti kiállítás a 
GALÉRIA 12. KÁVÉZÓBAN, Hajnóczy J. u. 21 szám 
alatt. A rendezőség várja szeretettel az érdeklődőket. A 
kiállítás megtekinthető hétköznap 09-20 óráig.  
 KÖNYVISMERTETÉS: „Európai álom és 
valóság” összefoglaló címmel könyvismertetés és 
beszélgetés lesz a torony földszintjén, a könyvtárban. 
Robert Schumanról szól a „Politika és életszentség” című 
könyv, az „Európa végnapjai”-ban pedig Pokol Béla 
elemzi a népesedési helyzetet. Az összejövetelekre négy 
alkalommal kerül sor vasárnaponként 16-tól 18 óráig, 
október 9-én, 16-án, 30-án és november 8-án. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!     
 KÖNYVTÁRUNK AJÁNLATA: Lénárd Ödön, a 
leghosszabb börtönbüntetést letöltő piarista atya, versei és 
lelkigyakorlatos könyve kikölcsönözhető könyvtárunkból, 
vasárnap 10-től 12 óráig, vagy csütörtökön ½ 6 és ½ 7 
között.        
 MAGYAR TERMÉNYEK: A Városmajori 
Katolikus Egyesület az idén is megszervezi 
terményakcióját, amelynek során magyar almát, 
burgonyát és sárgarépát lehet vásárolni közvetlenül a 
termelőktől. Ma, vasárnap, október 9-én 10 és 12 óra 
között a templom mellett lehet átvenni az előzetesen 
megrendelt mennyiséget, vagy rendelés híján a megmaradt 
készletből lehet vásárolni.       
 TEMETÉSEK MEGSZERVEZÉSE  
„Tudomásunkra jutott, hogy az AEVUM Temetkezési 
Vállalkozás a temetést intéző rokonokat azzal a 
megtévesztő információval próbálja lebeszélni az egyházi 
temetésről, miszerint „tud szerezni papot”, ezzel is 
„tehermentesítve” a rokonságot. Valójában azonban 
álpapokat és hasonló szervezeteket (pl. a Boldog Teréz 
Anya Keresztény Egyház) bíz meg a temetési szertartás 
végzésével. Nyomatékosan kérem ezért a kedves Híveket, 
hogy mély gyászukban és sok fáradságot igénylő temetési 
ügyintézésben forduljanak bizalommal az elhunyt 
lakóhelye szerint illetékes plébániához, vagy a Budapesti 
Katolikus Központi Temetőlelkészséghez (1124 Bp. 
Hegyalja út 137. Tel.: 06/1/787-8199), ahol minden 
segítséget megkapnak az egyházi temetési szertartás 
megszervezéséhez.         
 A NYUGDÍJAS KLUB minden hónap első és 
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a 
torony földszintjén. Az következő összejövetel október 
19-én lesz. „Együtt lenni jó!”      
 A BABA-MAMA KLUB összejövetelei a nyári 
szünet után szeptember 22-én újra indultak. Szeretettel 
várják a kisgyermekeket és édesanyjukat csütörtökönként, 
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. 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 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.      
 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 októberi száma alapján) 
       Október 15. szombat    
           
  AVILAI )NAGY) SZENT TERÉZ 
       szűz és egyháztanító 
Spanyol karmelita szerzetes, aki misztikus 
kinyilatkoztatásban részesült. Rendje megreformálásáért 
sokat fáradozott, és komoly szenvedéseket és üldöztetést is 
el kellett viselnie. Elve volt, hogy hűségesnek kell lennie a 
regulához, amelytől rendjük nagyon eltért. Engedélyt 
kapott egy kis kolostor építésére, ahol a szigorú rendi 
szabályok szerint éltek. Sokan csatlakoztak hozzá. Letéve 
saruját nevet is változtatott. Keresztes Szent Jánosban igazi 
támaszt kapott. Számos kiemelkedő írása maradt ránk: 
önéletrajzi írása Az Úr irgalmasságának könyve, A 
tökéletesség útja, stb. 1582-ben halt meg, VI. Pál pápa 
egyháztanítói címmel tisztelte meg. 

    A HÉTEN LESZ:    
Szombaton: A Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz 
emléknapja. 
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Mosonyi Lajosnét (X. 11.)  
Kaszás Ferencet (X. 12.)  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
Okt. 11-én, kedden reggel 8 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: Iz 25,6-10a; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
Hétfő: Róm. 1,1-7; Lk 11,29-32 
Kedd: Róm 1,16-25; Lk 11,37-41  
Szerda: Róm 2,1-11. Lk 11,42-46; 
Csütörtök: Róm 3,21-30a; Lk 11,47-54 
Péntek: Róm 4,1-8; Lk 12,1-7 
Szombat: Róm 4,13.16-18; Lk 12,8-12 
Vasárnap: Iz 45,1.4-6; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,115-21 




