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IX. évfolyam 29. szám 

30 ÉVES A KISMISE: 30 évvel 

ezelőtt,1982. őszén tartották az első kismisét a 

kisgyermekek részére a Kistemplomban. Az 

évforduló alkalmából 2012. október 7-én, 

vasárnap ünnepi kismisét tartunk, ahova 

szeretettel várjuk mindazokat, akik harminc 

évvel ezelőtt ott voltak a kezdeteknél, akár 

szülőként, akár gyermekként. Kérjük, hogy aki 

őriz fényképeket ebből az időből, hozza el és 

adja le az irodában névvel ellátva, borítékban 

Divényi Ági részére. Természetesen a képeket 

mindenki visszakapja az ünnepi mise után. Előre 

is köszönjük.  

 KISMISE ELMARAD: Felhívjuk a 

kismisére járó családok figyelmét, hogy 

szeptember 23-án és szeptember 30-án a 

kismise elmarad Zoltán atya távol léte miatt. 
A nagytemplomba várja Gábor atya a 

kisgyermekes családokat is a 9 órai diákmisére. 

 TEMPLOMI HITTANÓRÁK: Szeptember-

10-én, hétfői napon megkezdődtek a kifüg-

gesztett rend szerint. Ide hívjuk és várjuk 

azokat a kis és nagy diákokat, akik az iskolában 

nem részesülnek hitoktatásban.  

 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Az 

Esztergomi Főegyházmegye a Bíboros Úr 

szándéka alapján sokmillió forinttal támogatta a 

plébánia építését. A támogatás töredék részét, 

20 millió forintot kölcsönként kaptuk. Eljött az 

ideje, hogy a kölcsönt, legalább kisebb 

részletekben, de elkezdjük törleszteni. A 

tartozásunk törlesztéséhez kérjük a jövőben a 

kedves Hívek anyagi támogatását. A 

harmadikvasárnapi gyűjtések a jövőben ezt a 

célt szolgálják. Ma, szeptember 16-án van első 

alkalommal erre a célra a „harmadik-vasárnapi” 

gyűjtés a szentmisék után a kijáratoknál. 

Hálásan köszönjük a támogatást. Isten fizesse 

meg!        

 ELŐADÁS GYERMEKEKNEK: Ma, 

szeptember 16-án a kismise után 10 órai 

kezdettel a Kistemplomban előadást hall-

gathatunk és láthatunk: „Mese a pocakról” 

címmel. Az előadás az édesanyákról és az 

édesanyák „pocakjában” fejlődő gyermekekről 

szól kifejezetten a gyermekek számára.  

 KATEKUMENÁTUS: Keddi napokon 

rendezendő foglalkozásokra hívjuk azokat, akik 

még nem találkoztak a kereszténységgel, 

szerdánként pedig azokat, akik elhidegültek és a 

„maguk módján” hívők. Az összejöveteleken 

bárki más is részt vehet, hogy lássa, miként 

lehet a hitről nem csupán „bennfentesként” 

„bennfentesekhez” szólni, azaz hogyan lehet a 

hívő életszemléletet a mindennapi élettel 

szembesíteni. Természetesen a katekumenátus 

tanfolyam csak elvileg létezik, mert valósággá 

akkor válik, ha a kedves Hívek oda másokat, 

vagyis keresőket és érdeklődőket meghívnak, 

sőt, talán el is kísérnek. A katekumenátius a 

felnőtt keresztségre illetve a felnőttként végzett 

első szentgyónásra és szentáldozásra készíti fel 

azt, aki erre szeretne eljutni. A keddi 

beszélgetés sorozat október 9-én, a szerdai 

október 3-án kezdődik. Mindkettő a torony 

földszintjén 19 órakor.    

 KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA: 

Első előadás szeptember 16-án, ma, este 7 

órakor lesz a kistemplomban. Előadó Tóth Gy. 

László. Előadásának címe: „Kik támadják 

Magyarországot és miért?” A hasonló című 

könyv az előadás után megvásárolható.



 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly 

atya első hittanórája a nyári szünet után 

szeptember 17-én, hétfőn, este 7 órakor lesz a 

kistemplomban.     

 BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál professzor, 

apostoli protonotárius vezetésével szeptember 

19-én, szerdán, 7 órakor lesz az első bibliaóra a 

nagytemplomban Veni Sancte szentmise kereté-

ben. A bibliaórák témája Szent Péter apostol 1. 

és 2. levele magyarázatának a folytatása lesz. 

  KÖNYVBEMUTATÓ: A Szakrális 

Művészetek Hete keretében szeptember 19-én, 

szerdán este 7 órakor a Plébánia földszinti 

előadótermében Madarassy István, ötvösművész 

könyv bemutatója és vetítettképes előadása lesz. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!  

 ÚJ MINISTRÁNSOK jelentkezését várjuk. 

Azokat a gyerekeket, akik szívesen részt 

vállalnának az oltár szolgálatában. Kérjük, hogy 

jelentkezzenek a vasárnapi nagytemplomi 9 órai 

szentmise után a sekrestyében Gábor atyánál 

vagy Zsoltnál, a ministránsok vezetőjénél. 

 TEMPLOMUNK KÓRUSA szeretettel 

várja az új jelentkezőket. Jelentkezés a próbák 

alkalmával Fekete Andrea karnagynál. A 

próbákat minden héten, csütörtökön este ½ 7-

től ½ 9-ig tartják a plébánia épületében. 

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: 2013-ban 

ünnepeljük a városmajori egyházközség 

megszületésének 90. és a Nagytemplom felszen-

telésének 80.évfordulóját. Az évforduló 

alkalmából történeti pályázatot hirdetünk az 

alábbi kategóriákban: 

 1./ Visszaemlékezés: Olyan testvérek saját 

maguk által leírt, vagy mások segítségével 

rögzített személyes hangú visszaemlékezéseit 

várjuk, akik az elmúlt 90 év egy részét a 

Városmajorban élték le, így szemtanúi, részesei 

vagy formálói voltak az egyházközség életének, 

vagy annak valamely fontosabb eseményének. 

A visszaemlékezés felölelhet egy-egy időszakot, 

vagy bemutathatják csupán egy sorsdöntő 

pillanat eseményeit is. 

 2./ Fénykép: Az egyházközség korábbi 

éveiből őrzött fényképekből és hozzájuk 

kapcsolódó kísérőszövegből összeállított és 

tetszés szerinti számú képet tartalmazó 

képsorozat. Vagy: Az egyházközség mai életét 

hűen és tartalmasan bemutató színes vagy 

fekete-fehér képeket, esetleg legfeljebb 5 képből 

álló sorozatokat várunk ebben a kategóriában. A 

képekhez kedves, szellemes kísérőszöveg is 

társuljon. 

 3./ Dokumentumfilm: Olyan alkotások 

készítésére ösztönzünk, melyek a mozgófilm 

eszközei révén mutatják be az elmúlt 90 év 

történetét, annak fordulópontjait, esetleg egy-

egy sorsdöntő esemény előzményeit, történetét 

következményeit. 

 Beadási határidő: 2012. szept. 30.  

   Zoltán atya és a képviselőtestület

 ZARÁNDOKLAT MÁRIACELLBE: Az 

idei fogadalmi zarándoklatunk Máriacellbe 

szept. 22-23-án lesz. Még néhány szabad hely 

van a zarándoklatra. Jelentkezés az irodában.  

 A GALÉRIA 12: Egyesület szervezésében 

szept. 16-tól okt. 13-ig tekinthető meg az „Út” 

című alkotóművészeti kiállítás, a Hajnóczy u. 

21. szám alatti kiállító teremben, hétfőtől szom-

batig naponta 10-től 20 óráig. A kiállítás 

megnyitója szeptember 16-án, vasárnap 19 óra-

kor lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 ÚJ EMBER MAGAZIN: szeptember-

októberi száma kapható a sekrestyében 450.-Ft. 

 MÉZ ÉS SZÖRPÁRUSÍTÁS: két hét 

múlva, szept. 30-án a kistemplomban 10 órától. 

 ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCS VÁSÁR: a 
jövőben rendszeresen, minden szerdán 10 órától 

délután 5 óráig a templom előtt.    

 ALBÉRLET EGYETEMISTÁKNAK: Az 

egyetemi lelkészség olcsó albérleteket keres 

egyetemisták részére. Kérjük, hogy aki albér-

letet tud ajánlani a fiataloknak, az Egyetemi Lel-

készség e-mail címére írjon vagy jelentkezzék 

az irodában  , egylelk@yahoo.com  

 A HÉTEN LESZ:  
Csütörtök:Koreai vértanúk emléknapja.  

Péntek: Szt. Máté apostol és evangélista ünnepe  

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   

Kulcsár Lilla (IX.22.)  

Péczely Márk (IX.23.)  

HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN   

Pócza András – Klóser Anikó (IX.23.) 

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK  

Böjti Zoltánt (IX.17.) 

Gróf Attila Ákost(IX.14.) 

Málovics Ferencet (IX.21.) 
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

Szeptember 19-én,szerdán  este 6 órakor   

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :  

Vasárnap: Iz 50,5-9a; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35 

Hétfő: 1Kor 11,17-26.33; Lk 7,1-10  

Kedd: 1Kor 12,12-14.27-31a; Lk 7,11-17 

Szerda: 1Kor 12,31-13,13; Lk 7,31-35 

Csütörtök: 1Kor 15,1-11; Lk 7,36-50 

Péntek: Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,8-13  

Szombat: 1Kor 15,35-37,42-49; Lk 8,4-15 

Vasárnap: Bölcs 2,12.17-20; Jak 3,16-4,3; Mk 9,29-36 

mailto:egylelk@yahoo.com

