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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    Sürgősségi betegellátás: 213-9620 

Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és péntek du. 15.00-17.00  
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: hétfőtől szombatig 7.30-8.00  pénteken 18.30-19.30 vasárnap 17.00-18.00   

Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 
Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): csütörtökön 17.30-18.30 vasárnap 10.00-11.00 

X. évfolyam 26. szám 

AZ ÚJ MUNKAÉV KEZDŐDIK Elmúlt a 
nyár. Az újra induló Heti Hírlevél oldalán is 
szeretettel köszöntöm a kedves városmajori 
Híveket. Remélem, hogy volt alkalma 
mindenkinek pihenni valamilyen formában. A 
szeptemberi iskolakezdés bennünk, felnőttekben 
is az új munka-év kezdetének érzését kelti.  
 MŰTÉT Szeretettel jelzem, hogy augusztus 
végén kórházba kell mennem egy baloldali 
csípőprotézis-műtét végett. Emiatt 2 hónapra 
sajnos távol kell lennem, nem tudok 
bekapcsolódni a plébániai munkába. Remélem, 
hogy a rehabilitáció és a felgyógyulás után 
tovább tudom majd folytatni plébánosi 
szolgálatomat. Egyet kérek a kedves 
Testvérektől, csak ezt az egyet és valóban 
semmi mást, hogy imádságaikban emlékezzenek 
meg rólam, hogy mielőbb felgyógyuljak. A 
„Betegek Gyógyítójának” oltalmába és a kedves 
Testvérek imáiba ajánlom magamat és 
gyógyulásomat. Ezt előre is hálásan köszönöm 
és én is az imáimmal viszonzom.  
Kórházi kezelésem miatt előre láthatóan 
decemberig nem lesznek vasárnapi 
kisgyermekes misék a kistemplomban. A 
kisgyermekes családokat a nagytemplomi 9 órai 
szentmisére hívom. A kedves Híveket, akik a 9 
órai szentmisére jönnek, arra kérem, hogy 
fogadják el és viseljék el türelemmel, ha a 
kisgyermekek miatt olykor hangosabb is lesz a 
szentmise. Gondoljunk Jézus szavaira: 
„Engedjétek hozzám a gyermekeket és ne 
tartsátok vissza őket.” Zoltán atya,plébános 

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: 
Az elmúlt vasárnap 260.250.- Ft gyűlt össze a 
főegyházmegyei kölcsön törlesztésére. Hálásan 

köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg!
 SZENTMISÉK RENDJE: Szeptember 2-
tól, jövő hétfőtől ismét lesz hétköznap 8-kor is 
szentmise.  
 IRODAI ÜGYELETI REND: Szeptember 
2-tól, jövő hétfőtől visszaáll a szokásos irodai 
rend. Hétfőtől péntekig minden nap délelőtt 
10-től 12-ig és délután 4-től 5-ig lesz irodai 
ügyelet.          
          
 VENI SANCTE: Előzetesen hirdetjük, 
hogy a tanévkezdő szentmise szeptember 8-án, 
két hét múlva vasárnap lesz, 9 órakor, a 
nagytemplomban. Ide várjuk az alsó és felső 
tagozatos gyermekeket, középiskolásokat, 
valamint a kisgyermekes családokat is. A 
plébánia híveinek és családjainak közösségében 
kérjük a Szentlélek segítségét a becsületes 
munkához és a szorgalmas tanuláshoz.  
 TEMPLOMI HITTANÓRÁK: A Veni 
Sancte szentmisét követő héten, szeptember-9-
én, hétfői napon kezdődnek a plébániai 
hittanórák a későbbiekben kifüggesztett rend 
szerint.  

ELSŐCSÜTÖRTÖK: Szeptember 5-én, 
elsőcsütörtökön 4-től 5-ig közös 
szentségimádási órát tartunk a papi hivatásokért, 
a papok hűségéért.  
 ELSŐPÉNTEK: Szeptember 6-án, 
elsőpénteken az esti 6 órai szentmisét és 
szentbeszédet a magyar családokért Dr.Jelenits 
István, piarista atya mondja. Témája: „A 
házasság szentség.” A szentmise után 
beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánián. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!   



 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi, 
nyári szünet utáni első összejövetel szeptember 
4-én, szerdán, lesz 10-től 12 óráig a torony 
földszintjén. Együtt lenni jó!     
    A HIT ÉVE  
Szentírási részek hitről, evangelizálásról  
      Hálaadás  
    (Róm 1,15-17)  
Ezért amennyire tőlem függ, készen vagyok rá, 
hogy nektek, rómaiaknak is hirdessem az 
evangéliumot. Nem szégyellem ugyanis az 
evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó 
ereje minden hívőnek: először is a zsidónak, 
azután a görögnek. Isten igazsága nyilvánul meg 
benne, amelyet a hívő a hittel nyer el, ahogy írva 
van: „Az igaz a hitből él”. 
              Békesség Istennel   
        (Róm 5,1-11)  
Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében 
élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. 
Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, 
amelyben élünk, és dicsekszünk a 
reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei 
lehetünk. De nemcsak ezzel, hanem még 
szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, 
hogy a szenvedésből türelem fakad, a 
türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből 
reménység. A remény pedig nem csal meg, mert 
a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt 
szívünkbe az Isten szeretete. Amikor még 
erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt 
a bűnösökért, noha az igazért is alig hal meg 
valaki, legföljebb jó emberért vállalják a halált. 
Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való 
szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, 
amikor még bűnösök voltunk. Most, hogy vére 
árán igazzá váltunk, még sokkal inkább 
megment bennünket haragjától. Mert ha Isten 
Fia halála kiengesztelte akkor, amikor még 
ellenségek voltunk, most hogy kibékültünk vele, 
annál inkább megmenekülünk az ő életében. Sőt 
ezen felül még dicsekszünk is az Istenben, 
Urunk, Jézus Krisztus által, aki megszerezte 
nekünk a kiengesztelődést. 
      Megváltásunk Krisztusban  
     (Kol 2,4-8)  
Ezt azért mondom, hogy senki tetszetős 
szavakkal meg ne tévesszen benneteket. Ha 
testileg távol is, de lélekben köztetek vagyok, s 
örömmel látom a körötökben uralkodó 
fegyelmet és rendíthetetlen hiteteket 
Krisztusban. Mivel tehát elismertétek Krisztus 
Jézust uratoknak, éljetek is benne. Verjetek 
benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg 

a hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a 
hálaadásban. Vigyázzatok, hogy senki félre ne 
vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis 
tanítással, ami emberi hagyományokon és világi 
elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson. 
      Kitartás az apostoli munkában  
     (2Tim 4,1-8)  
Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki 
ítélkezni fog élők és holtak fölött, az Ő 
eljövetelére és országára: hirdesd az 
evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár 
alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy 
türelemmel és hozzáértéssel. Mert jön idő, 
amikor az egészséges tanítást nem hallgatják 
szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek 
maguknak tanítókat, hogy fülüket 
csiklandoztassák, Az igazságot nem hallgatják 
meg, de a meséket elfogadják. Te azonban 
maradj mindenben meggondolt, viseld el a 
bajokat, teljesítsd az evangélium hirdetőjének 
feladatát, töltsd be szolgálatodat. Az én véremet 
ugyanis nemsokára kiontják áldozatul, 
eltávozásom ideje közel van. A jó harcot 
megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet 
megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi 
koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem 
az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, 
hanem mindenkinek, aki örömmel várja 
eljövetelét. 
    HÉTEN LESZ  
Kedden: Szent Mónika emléknapja  
Szerdán: Szent Ágoston püspök és egyháztanító  
Csütörtökön: Keresztelő Szent János vértanú-
sága 
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
  
Cserven János – Csányi Anna (VIII.30.)  
Imre György – dr. Szabó Paula (VIII.31.)  
Hebling Péter – Angeli Anett (VIII.31.)  
 
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Augusztus 27-én, kedden este 6 órakor   
 
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Iz 66,18-21; Zsid 12,5-7.11-13; Lk 
13,22-30 
Hétfő: 1Tessz 1,2b-5.8b-10; Mt 23,13-22  
Kedd: 1Tessz 2,1-8; Mt 23, 23-26  
Szerda: 1Tessz 2,9-13; Mt 23,27-32  
Csütörtök: Jer 1,17-19; Mk 6,17-29  
Péntek: 1Tessz 4,1-8; Mt 25,1-13  
Szombat: 1Tessz 4,9-11, Mt 25,14-30  
Vasárnap: Sir 3,19-21.30-31; Zsid 12,18-
19.22-24a; Lk 14,1.7-14 


