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A Hit Éve

JÉZUS SZÍVE ÉV: 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.
Gábor atya levelét teljes terjedelemben
elolvashatják a kedves Hívek az ingyenes
asztalon
található
szórólapon,
ill.
honlapunkon is.
JÉZUS SZÍVE ÉV – REGGELI
SZENTSÉGIMÁDÁS: Köszönjük, hogy a
HIT évében kezdeményezett családlátogatásmissziót 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: A mai vasárnapon új
képviselőtestületet választunk. A szentmisék
után a torony melletti árkádok alatt lehet a
szavazócédulák alapján megjelölni azt a

Évközi 32. Vasárnap

legkevesebb három, legtöbb öt személyt,
akiket az ismeretség alapján szívesen
javasolnának a testület tagjai közé. A jelöltek
bemutatkozó sorait a kórus alatti táblán
olvashatják a kedves Hívek. A szavazásra a
18-adik
évüket
betöltött
személyek
jogosultak, akik plébániánk területén élnek,
valamint azok is, akik rendszeresen ide járnak
templomba és így plébániánk életébe
imájukkal, vagy egyéb szolgálatukkal
tevékenyen bekapcsolódnak.
HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS:
Jövő vasárnap, november 17-én „harmadikvasárnapi” gyűjtés lesz az új plébánia és
közösségi házzal kapcsolatos tartozásunk
törlesztése céljából a szentmisék után a
kijáratoknál. Hálásan köszönjük a további
nagylelkű támogatást. Isten fizesse meg!
HASZNÁLTKÖNYV-VÁSÁR:
November 16-án, jövő szombaton a
Kistemplomban
16-tól
19
óráig
használtkönyv-vásár lesz. Olyan olcsón, hogy
száz forintért akár két kötetet is választhat
magának a kedves Böngésző. Kérjük, szóljon
rokonainak, ismerőseinek, szomszédjainak,
hogy jöjjenek el. Ha valaki szeretne még a
vásárhoz könyvadománnyal hozzájárulni,
november 14-ig, csütörtökig legyen kedves
leadni az irodában. Előre is köszönjük.
TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly
atya következő társadalmi hittanórája
november 18-án, hétfőn este 7 órakor lesz a
kistemplom irodájában.

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

NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi,
összejövetel november 20-án, szerdán, lesz
10-től 12 óráig a torony földszintjén. Együtt
lenni jó!
FELHÍVÁS a XII. kerületi Hívekhez
karácsonyi segély
ügyében.
Pénzbeli
támogatást kaphatnak azok az egyedül élő,
XII. kerületi nyugdíjasok, akiknek havi
jövedelme kevesebb, mint 71.250.- Ft, és
azok a családok, akiknél az egy főre jutó
jövedelem kevesebb, mint 57.000.- Ft.
Jelentkezni lehet a plébánia irodájában. A
kitöltött papírok és a szükséges igazolások
leadási határideje november 12. kedd.
Sajnálatos módon rövid a határidő, mivel
csak most kaptuk meg az értesítést a
segélyről.
MEGHÍVÓ REQUIEMRE: A Pax
Hungarica Diákszövetség és a Szentendrei
Öregdiák Egyesület az idén is közös
megemlékezést tart a Margit-körúti Ferences
Plébánia-templomban elhunyt tanáraikért és
diáktársaikért jövő szombaton, november 16án délután ½ 5-kor. A szentmise főcelebránsa
P. Horváth Árpád jezsuita szerzetes lesz. A
szentmise után agapé a Tamás Alajos
közösségi házban. (Bp.II. Rómer Flóris u.4.)
TISZTA SZÍVEK MOZGALMA: A
VIII. Országos Ifjúsági Találkozóra kerül sor
a Tiszta Szívek Mozgalma szervezésében
jövő szombaton, november 16-án, a Szent
Kereszt Plébánián (Bp.IX. Üllői út 146.)
Tanúságtételek,
előadás,
kiscsoportos
beszélgetések, ima, szentségimádás, gitáros
szentmise. Előadó. Csépányi Gábor káplán
atya. Házigazda: dr. Kerényi Lajos plébános
atya. Érdeklődés és csoportos jelentkezés:
tisztaszívvel@szeressetekegymast.org e-mail
címen, ill, a +36/20/369-1079 és a
+36/30/986-316 telefonszámon.
2014-ES KÉPES MISSZIÓS FALINAPTÁR: Különös tekintettel a távoli missziók
ügyére, az evangélium hirdetésének szent
kötelességére, hirdetjük, hogy a Pápai
Missziós Művek 2014-es, képes falinaptára
kapható a sekrestyében 400.- Ft ért. A naptár
megvásárlásával ezúttal a nagy szegénységben élő kenyai gyermekek étkeztetését
támogathatjuk és így a segítő szeretetünk jelét
adhatjuk.

A HIT ÉVE
ISTENES VERSEK
Sík Sándor
Ments meg Uram!
A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,
A meddőségtől, lanyhaságtól,
A naptalan és esőtelen égtől:
Ments meg Uram a szürkeségtől!
Édes az ifjak méntás koszorúja,
Fehér öregek aranyos borúja,
Virága van tavasznak, télnek:
Ne engedj Uram, koravénnek!
Csak attól ments meg, keresők Barátja,
Hogy ne nézzek se előre, se hátra.
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,
Ne tűrd Uram, hogy bezáruljak!
Ne hagyj Uram, megülepednem,
Sem eszmében, sem kényelemben,
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál,
S nem vágyni többre kis mái magamnál.
Ha jönni talál olyan óra,
Hogy megzökkenne vágyam mutatója.
Kezem kezedben ha kezdene hülni,
Más örömén ha nem tudnék örülni,
Ha elapadna könnyem a más bűnén,
A minden mozgást érezni ha szűnném,
Az a nap, Uram, hadd legyen a végső:
Szabadíts meg a szürkeségtől!
HÉTEN LESZ
Hétfőn: Toursi Szt. Márton püspök emléknapja
Kedden: Szent Jozafát püspök és vértanú emléknapja
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Benesch Szófia (XI.16.)
Molnár Merse Zalán Balázs (XI. 16.)
HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Ferencz Évát (Farkasrét) (XI. 11.)
Dr. Farkas Sándort (Farkasrét) (XI. 11.)
Gáspár Zoltánnét (Itt Urnatemető) (XI.13.)
Dr. Molnár Józsefet (Farkasréti Templom) (XI. 15.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
November 14-én, csütörtökön reggel 7 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: 2Makk 7,1-2.9-14; 2Tessz 2,15-3,5; Lk
20,27-38
Hétfő: Bölcs 1,1-7; Lk 17,1-6
Kedd: Bölcs 2,23-3,9; Lk 17,7-10
Szerda: Bölcs 6,1-11; Lk 17,11-19
Csütörtök: Bölcs 7,22-8,1; Lk 17,20-25
Péntek: Bölcs 13,1-9; Lk 17,26-37
Szombat: Bölcs 18,14-16;19,6-9; Lk 18.1-8
Vasárnap: Mal 3,19-20a; 2Tessz 3,7-12; Lk 21,5-19

