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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 38. szám 

 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 mindnyá-
junkat, hogy Jézushoz és –Őrá figyelve – egymás-
hoz 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  

JÉZUS SZÍVE ÉV – REGGELI SZENT-
SÉGIMÁDÁS: Köszönjük, hogy a HIT évében 
kezdeményezett családlátogatás-missziót kérésünk-
re szeretettel támogatták a kedves Hívek, imájuk-
kal, felajánlásukkal. Most a Jézus Szíve Évben 
„belső missziónkért”, plébániánk lelki megújulásá-
ért kérjük imákat. Egy-egy reggeli szentségimá-
dást is felajánlhatunk erre a szándékra. Aki ezt 
szívesen teszi, kérjük iratkozzon fel az ingyenes 
asztalra kihelyezett lapra.  

 ZARÁNDOKLAT

 

: Plébániánk zarán-
doklatot szervez 2014. augusztus 15-től 22-ig a 
franciaországi Paray-le-Monialba, Jézus Szíve 
városába. Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket a 
Jézus Szíve év végén megrendezendő zarándok-
latra, hogy Megújulási Évünk megkoronázásaként 
együtt részesüljünk e hely kegyelmében, ahol Jézus 
Alacoque Szent Margitnak, és rajta keresztül 
mindnyájuknak különleges módon feltárta Szívé-
nek szeretetét. A részletekről folyamatosan adunk 
tájékoztatást. Szeretettel bíztatunk mindenkit, hogy 
hagyja szabadon e nyári dátumot!   
     Gábor atya és a szervezők 

KÉPVISELŐTESTÜLETI VÁLASZTÁS:
 Az elmúlt vasárnapon megtörtént az új 
képviselőtestület tagjainak megválasztása. Nagyon 
köszönöm azok fáradozását és segítőkészségét, 
akik a szentmise után vették a fáradságot és a 
kistemplomban leadták a szavazatukat. 189-en 
voltak. A szavazatok alapján az új képviselő-
testületben 16 tag fogja az elkövetkező öt évben 
tanácsaival és közreműködésével segíteni a 
munkámat, vagyis a plébánia vezetését. „A 
plébániai képviselőtestület feladata, hogy a 
plébániai közösség célkitűzéseit, Istentől és az 
Egyháztól kapott küldetésének szellemében 
előmozdítsa.”(A Magyarországi Egyházközségi 
Képviselőtestületek Szabályzata 9.old. 5/1. pont) 
Ennek szellemében a segítségük legjelentősebb 
területe a hitélet elmélyítése tanácsaik által, a hívek 
közösségét erősítő események szervezése, a 
műszaki jellegű feladatok irányítása, a pénzügyi 
tevékenységek ellenőrzése. Feladatuk közé tartozik 
az is, hogy a hívek észrevételeit, kéréseit, panaszait 
a plébános felé közvetítsék, és így a hívek és a 
plébános kapcsolatát segítsék. Bizalommal 
keressék fel a kedves Hívek a testület  tagjait, 
amennyiben értékes észrevételeikkel, kéréseikkel 
vagy kritikájukkal szeretnék segíteni a plébános 
munkáját és a plébániai életet. A magam nevében 
mindezt hálásan köszönöm a kedves Híveknek és 
bátorítok is mindenkit, hogy bizalommal keresse 
fel a testület tagjait, ha közvetítésükkel kívánnak 
bármit is előterjeszteni.     Zoltán atya, plébános 

  

 HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS: A 
mai vasárnapon „harmadik-vasárnapi” gyűjtést 
tartunk az új plébánia és közösségi házzal 
kapcsolatos tartozásunk törlesztése céljából a 
szentmisék után a kijáratoknál. Hálásan köszönjük 
a további nagylelkű támogatást. Isten fizesse meg!  
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 ORSZÁGOS KARITÁSZ GYŰJTÉS lesz a 
jövő, vasárnap, november 24-én a Magyar 
Katolikus Karitász és az intézményei javára, 
mivel kedden, november 19-én lesz Árpád-házi 
Szent Erzsébetnek, a karitász védőszentjének 
ünnepe. Az adományokat a szentmisék után a 
kijáratoknál gyűjtjük. Előre is hálásan köszönjük!
 KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA: Jövő 
vasárnap, november 24-én lesz, Krisztus Király 
vasárnapja, egyben az egyházi év utolsó 
vasárnapja.  
 SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD: 
Ebben az adventben is szeretnénk megszervezni a 
„Szállást keres a Szent Család” nevű adventi 
gyakorlatot, amely közös családi imára és több 
család  közös imájára ad lehetőséget.   
 Egy kép, ill. gyerekrajz, a hozzá kapcsolódó 
útmutatóval, javasolt imádságokkal és énekekkel, 
vándorol családról családra.     
 A képet váró család egy este a képet hozzá 
eljuttató családdal közösen imádkozik, a képet 
fogadó család lakásán. (1. este).   
 Következő napon a családtagok gyűlnek össze 
imára a kép körül, illetve meghívhatnak erre az 
estére akár másokat is. (2. este).    
 A rákövetkező napon továbbviszik a képet a 
következő családhoz, ahol akkor azzal a családdal 
imádkoznak együtt.(3. este).     
 A közös imához segédanyagot mellékelünk 
ugyan, de egyénileg teljesen szabadon alakítható a 
közös este. A jelentkező családok megkapják a 
pontos beosztást, hogy ki kitől fogja kapni, és 
kinek kell majd továbbadni a képet. Telefonon 
vagy e-mailben egyeztethetnek a családok előre a 
kép átadásának-átvételének időpontjáról.   
       Jelentkezési lap letölthető a plébánia honlap-
járól: www.varosmajoriplebania.hu.,de az irodában 
is átvehető jelentkezési lap. Név, cím, telefon, e-
mail-cím megadása után kérjük megjelölni azt a 
legkevesebb három egymás utáni napot, amikor a 
család otthon van, s a fogadásra, és a családi imára 
továbbá a kép továbbvitelére módja és lehetősége 
van. Háromnál több napot, esetleg többször három 
napot is be lehet jelölni, ezzel a beosztás elkészí-
tését könnyítenék meg. A jelentkezési lapot 
legkésőbb november 24-ig kérjük elküldeni e-
mailben avargedo@t-online.hu címre Várgedő 
Annamáriának, vagy papíron leadni az irodában. 
 E szép, közös adventi családi imánkat JÉZUS 
KRISZTUS, a SZÜLETENDŐ MEGVÁLTÓ 
bőséges áldással és örömmel jutalmazza!  Ezt 
kívánják szeretettel: 
                             Zoltán Atya és a szervezők 
 TÁRSADALMI HITTAN

 

: Bodó Károly atya 
következő társadalmi hittanórája november 18-án, 
hétfőn este 7 órakor lesz a kistemplom irodájában. 

NYUGDÍJAS KLUB:

 

 Legközelebbi, 
összejövetel november 20-án, szerdán, lesz 10-től 
12 óráig a torony földszintjén. Együtt lenni jó! 

ÖSVÉNY: A sorozat utolsó könyvismertetése az 
inkvizícióról és a boszorkányüldözésről fog szólni. 
Várjuk az érdeklődőket jövő vasárnap, november 
24-én 16 órakor a torony földszintjén!  
 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)  
      Ady Endre :  Ádám, hol vagy?  

     

  Oszlik lelkemnek barna gyásza:  
  Nagy fehér fényben jön az Isten,  
  Hogy ellenségim leigázza.  
   Az arcát még titkolja, rejti,  
   De Nap-szemét nagy szánalommal,  
   Most már sokszor rajtam felejti.  
  És hogyha néha-néha győzök,  
  Ő járt, az Isten járt előttem,  
  Kivonta kardját, megelőzött . 
   Hallom, ahogy lelkemben lépked,  
   S az ő bús >>Ádám, hol vagy?<<-ára  
   Felelnek hangos szívverések.  
  Szívember már őt megtaláltam,  
  Megtaláltam és megöleltem.  
  S egyek leszünk mi a halálban.  
 
    HÉTEN LESZ  
Kedden: Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe  
Csütörtökön: A Boldogságos Szűz Mária 
bemutatása a templomban  
Pénteken: Szent Cecília szűz és vértanú 
emléknapja 
 
HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Dr. Endrey Tibornét (Itt Urnatemető) (XI.22.) 

  

 
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

Hétfő: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lk 
18,35-43 
Kedd: Péld 31,10-13.19-20.30-31; Lk 6,27-38  
Szerda: 2Mak 7,1.20-31; Lk 19,11-28  
Csütörtök: 1Mak 2,15-29; Lk 19,41-44  
Péntek: 1Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48  
Szombat: 1Mak 6,1-13; Lk 20,27-40  
Vasárnap: 2Sám 5,1-3; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43 

:  
Vasárnap: Mal 3,19-20a; 2Tessz 3,7-12; Lk 21,5-
19 
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