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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    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 30. szám 

 HARMADIK VASÁRNAPI 
GYŰJTÉS

 

: Az elmúlt vasárnap 439.900.- Ft 
gyűlt össze a főegyházmegyei kölcsön 
törlesztésére. Hálásan köszönjük a támogatást. 
Isten fizesse meg! 

JÉZUS SZÍVE ÉV: Plébániánk 2013. 
október 4-től lelki megújulási évet hirdet. Ez 
kilenc egymást követő elsőpénteki szentmisén 
való részvételből, szentségekhez járulásból álló 
lelki zarándokút, melynek célja a Jézussal való 
személyes találkozás. Jézus Szíve plébániaként 
a Jézus Szíve tisztelet felelevenítése segít 
mindnyájunkat, hogy Jézushoz és –Őrá figyelve 
– egymáshoz is közelebb kerüljünk .A Jézus 
Szíve Év nyitó szentmiséje október 4-én, 
elsőpénteken lesz. Ezen a napon a szentmisét 
Hevenesi János jezsuita atya mondja. 
Konferenciabeszédének témája „A Jézus Szíve 
Nagykilenced jelentősége”. Jézus szeretettel vár 
mindnyájunkat erre a belső lelki kalandra, az 
Isten személyétől az emberi személyig, emberi 
szívünktől Jézus istenemberi Szívéig tartó 
zarándokútra! Egyszerűen mélyüljünk el Jézus 
szeretetében, engedjük be ingyenes ajándékait, 
szeretetét szívünkbe! Rendezzük lelki életünket 
együtt, vegyünk részt az elsőpénteki 
szentmiséken közösen! Végezzük el 
rendszeresen szentgyónásunkat, járuljunk 
szentáldozáshoz ezen alkalmakkor!   
          
 Gábor atya           Gábor atya levelét 
teljes terjedelemben elolvashatják a kedves 
Hívek az ingyenes asztalon található 
szórólapon, ill. honlapunkon is.  
 BÉRMÁLKOZÁS: A 20 év feletti 
korosztálynak indított bérmálkozásra felkészítő 

hittan első alkalommal szeptember 26-án, 
csütörtökön, este 7 órakor lesz a torony 
földszintjén. Jelentkezni lehet az irodában, vagy 
a helyszínen.     
 BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál professzor, 
apostoli protonotárius vezetésével szeptember 
18-án, megkezdődtek a bibliaórák a 
nagytemplomban.    
 KATTÁRS: Katolikus Társadalmi Napok 
megrendezésére kerül sor szeptember 20-22 
között. Az alábbiakban olvashatják a szervezők 
levelét:„ A Katolikus Egyháznak van megoldása 
a társadalmi kérdésekre és problémákra – erre 
kívánjuk felhívni a figyelmet a Kattárssal, azzal 
a nagyszabású  jótékonysági 
rendezvénysorozattal, melyet Budapesten, a 
Múzeumkertben tartunk szeptember 20-22 
között. A rendezvény védnökei: dr. Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, dr. 
Áder János köztársasági elnök, valamint Mádl 
Dalma Jószolgálati nagykövet és Gyurta Dániel 
világ- és olimpiai bajnok úszó. Programokat 
kínálunk kicsiknek és nagyoknak. Kerekasztal 
beszélgetések, előadások, koncertek, játékok 
lesznek egész nap, valamint 40 egyházi 
intézmény mutatja be társadalmi tevékenységét. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! További 
információkért a www.kattars.hu, vagy a 
facebook Katolikus Társadalmi Napok oldalon 
érdeklődjenek!” 
 DÉLVIDÉKI CSALÁDOSOK 
VENDÉGLÁTÁSA: Szeptember 27 és 29 
között Délvidékről, Muzslyáról érkező családos 
zarándokokat látunk vendégül a Városmajorban. 
Keresünk befogadókat, elsősorban családokat, 
akik szállást, ill. péntekre vacsorát, szombatra 
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reggelit és vacsorát, és vasárnapra reggelit 
tudnának biztosítani a vendégeknek. Jelentkezni 
lehet a gyorsch@gmail.com e-mail címen, ill. az 
irodában.        
 SZÉP EST: Szeptember 28-án 18 órától 
különleges Szép Est megrendezésére kerül sor a 
Kistemplomban. Az esten szépirodalmi-és zenei 
művek, tea-bár, borkostoló és táncház várja a 
fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. 
Találkozhatnak a plébániánkra látogató 
délvidéki vendégekkel is. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk! Az előadáshoz 
szereplőket keresünk! Jelentkezni lehet a 
majorihittanosok@gmail.com e-mail címen. 
 CSALÁDI NAP: Szeretettel várjuk a 
majori családokat és a plébánia minden kedves 
tagját szeptember 29-én, vasárnap 11 órakor a 
Budakeszi Erdészeti Arborétumba, ahol családi 
napot tartunk és találkozhatunk délvidéki 
vendégeinkkel is! Közös ebédünket a helyszínen 
készítjük el, a gyerekeket játékokkal, a 
felnőtteket métával, focival várjuk! A 9 órai 
szentmise után indulunk. Gyalogosoknak 
lehetőségük lesz autósokhoz csatlakozni.  
 ŐSZI NAGYMAROSI IFJÚSÁGI 
TALÁLKOZÓ: Előzetesen hirdetjük, hogy, 
október 5-én kerül megrendezésre az őszi 
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó. Gyülekezés 
október 5-én reggel 7 óra és ¼ 8 között a 
nagytemplom előtt. Indulás ¼ 8-kor. A 
találkozóval kapcsolatban bővebb információ 
található a következő honlapon  
:www.facebook.com/nagymarositalalkozo  
 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 szeptember 
12-én kezdte el éves munkáját. A próbákat 
minden héten, csütörtökön este 18.30-tól 
20.30-ig tartják a plébánia földszinti 
előadótermében. Szeretettel várnak új 
jelentkezőket. Jelentkezés a próbák alkalmával 
Fekete Andrea karnagynál.  
 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi, 
összejövetel október 2-án, szerdán, lesz 10-től 
12 óráig a torony földszintjén. Együtt lenni jó!
 INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

 

: A plébánia 
2013. szeptember 3-tól ismét ingyenes 
jogsegély-szolgálatot működtet, amelyet Halzl 
Józsefné dr. Vathy Magdolna nyugdíjas 
jogtanácsos lát el. A szolgálat a bíróságok és 

más hatóságok előtti képviselet kivételével – 
minden más jogi ügyben segítséget nyújt, 
kívánságra megfogalmazza a beadványokat. 
 A jogsegélyszolgálat minden hónap első 
keddjén 14-től 16 óráig működik a plébánia 
földszinti tárgyalójában. 

ÖNKÉNTES BETEGLÁTÓGATÓK

 

: A 
Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes 
beteglátogatók jelentkezését várja. A 
beteglátogatásra jelentkező önkéntesek a 
szolgálatuk megkezdése előtt felkészítő 
képzésben vesznek részt, melynek helyszíne az 
Országos Onkológiai Intézet. Itt évente több 
alkalommal tartanak képzéseket. A soron 
következő képzés 2013. október 5-én indul. A 
képzésre jelentkezni a Budapesti Katolikus 
Kórház-lelkészségen lehet, hétköznap 
munkaidőben, 8-tól 16 óráig a 224-8640-es 
telefonszámon,   

    HÉTEN LESZ
 
Hétfőn: Pietrelcinai Szt. Pió áldozópap 
emléknapja  
Kedden: Szt Gellért püspök és vértanú ünnepe  
Pénteken: Páli Szt. Vince áldozópap emléknapja 
 

  

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN

Sztojka Bence Tamás (IX. 29.) 

  
Puskás Elza Flóra (IX.29.)  

Kabai-Mikó Milla (IX. 29.) 
 
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN 

 

 
Hillier Ágoston – Pásti Annamária-(IX.28.)  

HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK  
dr. Csernák Lajosnét (itt urnás temetés) (IX.27.) 
 
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Szeptember 26-án, csütörtökön reggel 7 órakor  
 
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

Hétfő: Ezd 1,1-6; Lk 8,16-18  
Kedd: Bölcs 3,1-9; Mt 10,28-33  
Szerda: Ezd 9,5-9; Lk 9,1-6  
Csütörtök: Ag 1,1-8; Lk 9,7-9  
Péntek: Ag 1,15b-2,9; Lk 8,1-3  
Szombat: Zak 2,5-9.14-15a; Lk 9,43b-45  
Vasárnap: Ám 6,1a.4-7; 1Tim 6,11-16;Lk 16,19-
31 

:  
Vasárnap: Ám 8,4-7; 1Tim 2,1-8;Lk 16,1-13 
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