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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 35. szám 

 MINDENSZENTEK ÜNNEPE lesz 
november 1-én , pénteken. Munkaszüneti nap, 
és az idei évtől parancsolt ünnep, így 
kötelező a szentmisén való részvétel. 
Templomunkban vasárnapi miserendet 
tartunk. Reggel 9 órakor mondunk ünnepi 
szentmisét. Egyúttal felhívjuk a kedves Hívek 
figyelmét, hogy ez a nap egyben elsőpéntek, 
a Jézus Szíve Nagykilenced része!  
 HALOTTAK NAPJA: November 2-án, 
szombaton lesz. Az esti 6-órai szentmisét 
plébániánk halottaiért ajánljuk fel. A 
szentmise után az oltárlépcsők előtti jelképes 
sírnál a halottak esti szertartását végezzük. 
 TELJES BÚCSÚT, vagyis a 
tisztítótűzbéli, ideigtartó szenvedésből való 
szabadulás ajándékát nyerhetjük el meghalt 
szeretteink javára ezekben a napokban a 
következő feltételek teljesítésével: 
Imádságos, hívő lélekkel kell a temetőt 
látogatni, és ott imádkozni a megholtakért, 
akár csak saját szavakkal is, és így november 
1-től nov.8-ig naponta egy teljes búcsút lehet 
nyerni a megholtak javára. Feltétel a 
kegyelem állapota, vagyis szükség esetén 
szentgyónás. Feltétel a szentáldozás is, és 
végül: imádság a pápa szándékára (Legalább: 
egy Miatyánk…, Üdvözlégy…, 
Dicsőség…)Nov. 2-án, Halottak napján, 
szombaton, és nov. 3-án, vasárnap, a 
temető meglátogatása helyett elegendő a 
templom, vagy nyilvános kápolna 
meglátogatása is és az ott mondott, fent már 
jelzett imádság a halottakért és ima a pápa 

szándékára.        
 ELSŐPÉNTEK:FIGYELEM!!!  
IDŐPONT VÁLTOZÁS A november 1-i 
Mindenszentek ünnepe miatt 1 héttel 
később, november 8-án, pénteken folytatjuk 
az elsőpénteki sorozatot. Az esti 6 órai 
szentmisét és szentbeszédet a magyar 
családokért Farkas István piarista atya 
mondja. Témája: „A gyermeknek nem azt 
kell nyújtani, amit kér, hanem azt, amit 
kérne, ha esze lenne” A szentmise után 
beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánián. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  
 GYŰJTÉS A MISSZIÓK JAVÁRA: 
Hálásan köszönjük a 298.550.- Ft adományt. 
Isten fizesse meg!      
 JÉZUS SZÍVE ÉV:

Gábor atya levelét teljes terjedelemben 
elolvashatják a kedves Hívek az ingyenes 
asztalon található szórólapon, ill. 
honlapunkon is.      

 Plébániánk 2013. 
október 4-től lelki megújulási évet hirdetett 
meg. 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 volt.  

 JÉZUS SZÍVE ÉV – REGGELI 
SZENTSÉGIMÁDÁS: Köszönjük, hogy a 
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HIT évében kezdeményezett családlátogatás-
missziót kérésünkre szeretettel támogatták a 
kedves Hívek, imájukkal, felajánlásukkal. 
Most a Jézus Szíve Évben „belső 
missziónkért”, plébániánk lelki megújulásáért 
kérjük imáikat. Egy-egy reggeli 
szentségimádást is felajánlhatunk erre a 
szándékra. Aki ezt szívesen teszi, kérjük 
iratkozzon fel az ingyenes asztalra kihelyezett 
lapra. Itt egy tájékoztatót is találhatunk 
minderről. 
 KÉPVISELŐTESTÜLETI 
VÁLASZTÁS:

 

 Ebben az évben új 
képviselőtestületet választunk. Az eddigi 
jelöltek bemutatkozó levelét a kórus alatti 
táblán olvashatják. Kérjük a kedves Híveket, 
hogy további jelöltek ajánlásával segítsék a 
választást! 

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, szerdán este 19-tól 21-ig 
tartják a plébánia földszinti 
előadótermében. Szeretettel várnak új 
jelentkezőket. Jelentkezés a próbák 
alkalmával Fekete Andrea karnagynál.
 NYUGDÍJAS KLUB:

 

 Legközelebbi, 
összejövetel november 6-án, szerdán, lesz 10-
től 12 óráig a torony földszintjén. Együtt 
lenni jó!       

2014-ES FALINAPTÁR

     

: Különös 
tekintettel a mai Missziós vasárnapra, 
hirdetjük, hogy a Pápai Missziós Művek 
2014-es falinaptára kapható a sekrestyében 
400.- Ft-os áron. A naptár megvásárlásával 
ezúttal nagy szegénységben élő kenyai 
gyermekek étkeztetését támogathatjuk.  
 

A HIT ÉVE
            ISTENES VERSEK 

     

                           Ady Endre  
      Istenhez hanyatló árnyék  
 
„Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell 

mennem és ide s tova hányattatom, mint a 
sáska”       (109 zsoltár)  
   Akaratomból is kihullasz,  
   Én akart, vágyott Istenem,  
   Már magamat sem ismerem  
   S hozzád beszélni rontás fullaszt.  
 
   Üldöztetésimben kellettél  
   S kerestelek bús-szilajon  
   S már-már jajomból kihagyom Neved 
   Mely szebb minden neveknél.  
  
   Szent Képzelés, örök hit-balzsam,  
   Ki létlenül is leglevőbb,  
   Meghajlok szent Színed előtt  
   S akarom, hogy hited akarjam.  
 
   Megűzeték s nem nyugszom addig,  
   Míg hitedet meg nem nyerem,  
   Mert kockán van az életem,  
   Mint árnyék, mikor elhanyatlik. 
 
   S hányattatom, miként a sáska,  
   Mert csak Tenéked van erőd  
   S mert nem láttam régen előbb:  
   Nem szabad hinni senki másba. 
 
    HÉTEN LESZ

 

  
Hétfőn: Szent Simon és Szent Júdás Tádé 
apostolok ünnepe  
Pénteken: Mindenszentek ünnepe  
Szombaton: Halottak napja 

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Október 30-án, szerdán reggel 8 órakor  
 
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

 

:  
Vasárnap: Sir 35,15b-17.20-22a; 2Tim 4,6-
8.16-18; Lk 18,9-14  
Hétfő: Ef 2,19-22; Lk 6,12-19  
Kedd: Róm 8,18-25; Lk 13,18-21  
Szerda: Róm 8,26-30; Lk 13,22-30  
Csütörtök: Róm 8,31b-39; Lk 13,31-35  
Péntek: Jel 7,2-4.9-14; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-
12a  
Szombat: Róm 11,1-2a.11-12.25-29; Lk 
14,1.7-11  
Vasárnap: Bölcs 11,22-12,2; 2Tessz 1,11-
2,2; Lk 19,1-10 


