
 
2013. november 24.                           A Hit Éve                    Krisztus Király Vasárnapja 

 

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 39. szám 

 KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA: Ma 
van, Krisztus Király vasárnapja, egyben az egyházi 
év utolsó vasárnapja.  
 ADVENT: Jövő vasárnap, december 1-én, 
Advent első vasárnapja lesz. Adventben a hajnali 
„Rorate” misék hétköznapokon reggel 6 órakor 
lesznek. Hétfőn, szerdán és pénteken a rorate mise 
után 1/2 7-től a „Reggeli dicséretet” énekeljük.      
7 órakor kezdődik a rádiós szentmise.   
 ADVENT FOLYAMÁN hétköznaponként a 
reggeli 8 órai szentmise elmarad.   
 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: Adventi 
szombatokon az esti 6 órai szentmise elején 
történik a gyertyagyújtás. Első gyertyagyújtás 
december 7-én  lesz. . 
 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 az Úr 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 volt.   
 Gábor atya buzdító, tájékoztató levelét 
elolvashatják a kedves Hívek az ingyenes 
asztalon található szórólapon.  

JÉZUS SZÍVE ÉV – REGGELI SZENT-
SÉGIMÁDÁS: A HIT évében kezdeményezett 
családlátogatás-missziót imáikkal támogatták a 
kedves Hívek. Most a Jézus Szíve Évben „belső 
missziónkért”, plébániánk lelki megújulásáért 
kérjük imákat. Egy-egy reggeli szentségimádás is 
felajánlható erre a szándékra. Aki ezt szívesen 
megteszi, kérjük, iratkozzék 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 

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS

 

: 
Az elmúlt vasárnap 480.000- Ft gyűlt össze a 
főegyházmegyei kölcsön törlesztésére. Hálásan 
köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg! 

ORSZÁGOS KARITÁSZ GYŰJTÉS van 
mai vasárnapon a Magyar Katolikus Karitász és 
az intézményei javára, mivel kedden, november 
19-én volt Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a karitász 
védőszentjének ünnepe. Az adományokat a 
szentmisék után a kijáratoknál gyűjtjük. Előre is 
hálásan köszönjük!    
 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 
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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 
 NYUGDÍJAS KLUB:

 

 Legközelebbi, 
összejövetel december 4-én, 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 ma, vasárnap, november 
24-én 16 órakor a torony földszintjén!  
 FIGYELEM! VÁLTOZÁS: Decembertől a 
kölcsönkönyvtár csütörtök helyett szerdán lesz 
nyitva 17.30-tól 18.30-ig. A vasárnapi nyitva tartás 
változatlan, 10-től 11-ig.    
 ETALON KIADÓ: Advent első és második 
vasárnapján, december 1-én és december 8-án a 
délelőtti misék után a templom előtt árusít az 
Etalon Kiadó vallási témájú DVD-ket és hitéleti 
kiadványokat.       
 2014-ES KÜLÖNBÖZŐ KÉPES FALINAP-
TÁRAK ÉS KÖNYVEK kaphatók a sekrestyében 
vagy a plébánia irodájában.  
 1./ ADVENTI KÉPES KALENDÁRIUM: Az 
elmúlt évekhez hasonlóan az idén is vásárolható 
Adventi Képes Kalendárium az irodában 1.000.- 
Ft-ért. A Kalendárium előszavát és a napi 
fogadalmakat Zoltán atya írta. A naptár a betlehemi 
szereplők rajzos, kivágható figuráit tartalmazza. A 
napi feladat teljesítése után a színes kép kivágható. 
Karácsonyra a kivágott figurákból kis Betlehem 
készíthető. A nagyobb, ügyes kezű gyermekek már 

önállóan, a kisebbek szülői segítséggel készíthetik 
el saját Betlehemüket.  
 MISSZIÓS FALINAPTÁR Ára: 400.- Ft.-  
 AZ ÉLETVÉDŐ ZARÁNDOKLAT fényké-
peiből készült falinaptár. Ára 1500.Ft.-  
 PLACID ATYA KÖNYVE: „Isten kegyelmé-
ből” címmel november végén jelenik meg a bencés 
Placid atya könyve. A képeskönyv közel 60 fotón 
keresztül mutatja be Placid atya életét 2 éves 
korától napjainkig. A könyv megrendelhető: Páros 
Print BT. 06/30/552-9920 telefonszámon, ill. a 
parosprint@gmail.com e-mail címen.  
 KIS SZENT TERÉZ írásaiból gyűjtött, az év 
minden napjára szóló idézeteket tartalmazó könyv 
kapható a plébánia irodájában. Kedves karácsonyi 
ajándék is lehet. Ára 1000.- forint.  
 VÁRNAI PÉTER atya könyve: Adventi 
gondolatok, Ára 1000 Ft.-  
     A HIT ÉVE     
         (Istenes versek)  
      Dsida Jenő :  Gyöngék imája  
  Jó Uram, aki egyként letekintesz  
  bogárra, hegyre, völgyre,  
  virágra, fűre, szétmálló göröngyre,-  
  Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz  
  csak nagyon-nagyon gyönge.  
   Mert pókháló és köd a szív,  
   selyemszőttes az álom,  
   pehelykönnyű és szinte-szinte semmi  
   s én erőtlen kezem  
   még azt sem tudja Hozzádig emelni.  
  De azért vágyaim ne dobáld a sárba,  
  ami az Óceánnak   
  legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!  
  Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz,  
  csak gyönge, nagyon gyönge.    
 HÉTEN LESZ  
Hétfőn: Alexandrai Szt. Katalin szűz és vértanú e. 
Szombaton: Szt. András Apostol ünnepe  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN

Benyhe Csanád (XII. 1.) 

  
Csekei- Tóth Árnika Kinga (XI. 30.)  

Szentpáli Andor (XII. 1.) 
HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Várbíró Emilt, Várbíró Emilnét és Csiga 
Józsefnét (Itt Urnatemető) (XI.27.) 

  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
November 27-én, szerdán este 6 órakor 
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

Hétfő: Dán 1,1-6.8-20 ; Lk 21,1-4  
Kedd: Dán 2,31-45; Lk 21,5-11  
Szerda: Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lk 21,12-
19  
Csütörtök: Dán 6,12-28; Lk 21,20-28  
Péntek: Dán 7,2-14; Lk 21,29-33  
Szombat: Róm 10,9-18; Mt 4,18-22  
Vasárnap: Iz 2,1-5; Róm 13,11-14; Mt 24.37-44 

:  
Vasárnap: 2Sám 5,1-3; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43 
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