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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, 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): szerdán 17.30-18.30 vasárnap 10.00-11.00 

 KISMISE: Szeptember 21-től, a mai maptól 
kezdődően ismét lesznek szentmisék a kisgyerme-
kes családok részére vasárnaponként 9-kor kezdő-
dően a kistemplomban. Ezekre a „kismisékre” 
csak az alsó tagozatos korú, illetve az ennél kisebb 
gyermekek jöhetnek a szüleikkel, kivéve azokat a 
gyermekeket, akik a KIFUR EGYÜTTES ennél 
idősebb tagjai, és szívesen segítenének továbbra is 
az ének vezetésében Schön Gyuri bácsinak. A felső 
tagozatos és középiskolás korú diákokat a nagy-
templomi 9 órai diákmisére várja Gábor atya. Az 
ifjúsági szentmise

 

 továbbra is vasárnaponként este 
½ 8 órakor kezdődik a nagytemplomban. Középis -
kolás és egyetemista korú fiatalokat és minden más 
fiatalt szeretettel várunk a z ifjúsági szentmisére. 

HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS:

 

  A 
mai vasárnapon, szeptember 21-én, „harmadik 
vasárnapi” gyűjtés van az egyházmegyei tartozá-
sunk további törlesztése céljából. Hálásan köszön-
jük a kedves Hívek segítőkész támogatását.  

BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál professzor, 
apostoli protonotárius vezetésével szeptember 17-
én, szerdán, megkezdődtek a biblia órák. Továbbra 
is ebben az időpontban a nagytemplomban lesznek 
az előadások.  
 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi össze-
jövetel október 1-én, szerdán, lesz 10-től 12 óráig a 
torony földszintjén. Szeretettel hívjuk és várjuk az 
új jelentkezőket is. A nyugdíjasok klubjának 
jelszava megfogalmazza a találkozás célját és 
gyümölcsét is egyben: „Együtt lenni jó!”  
 TEMPLOMI HITTANÓRÁK:

 A 3. osztályos gyermekeket, akik ebben a tan-
évben kezdik az elsőáldozásra való felkészülésüket, 
hétfőnként várom a hittanórára délután ½ 5-re a 
kistemplomba. A hittanóra ½ 6 óráig fog tartani, és 
én, Zoltán atya, fogom vezetni az oktatást dr. Bod 
Magdi nénivel együttműködve. 

 Szeptember 
8-án, hétfői nappal elkezdődtek a plébániai 
hittanórák. A hittanórák rendje lényegében a 
tavalyi beosztás szerint fog ebben az évben is 

alakulni. Az esetleges változásokról a későbbiek-
ben kifüggesztett órarend fog tájékoztatni.  

 BÉRMÁLÁS

 Felnőtt korú bérmálkozók számára az előké-
szítő beszélgetések később kezdődnek. Erről kellő 
időben a Heti Hírlevélben és a hirdetésekben fog-
juk tájékoztatni az érdeklődőket. Bérmálkozni 
szándékozó felnőtt testvéreinket arra buzdítjuk, 
hogy a bérmálási felkészítés kezdetéig is szívesen 
és rendszeresen vegyenek részt bármelyik plébániai 
csoportfoglalkozáson, amelyek a felnőtt hívek ré-
szére szervezett alkalmak. Ezek rendjét hamarosan 
közöljük a hirdetőtáblán és a Heti Hírlevélben is. 

: Plébániánkon legközelebb 
2016-ban lesz bérmálás. A két éves előkészítő 
hittan most szeptember hónapban indul. A 
hittanórák csütörtökönként lesznek délután 4-től 6 
óráig a plébánia tetőterében. Ide várja Gábor atya 
azokat a fiatalokat, akik az általános iskola hetedik 
osztályába járnak, ill. ennél idősebbek. 

 KATEKUMENÁTUS. Felnőtt korú keresz-
telkedésre és elsőáldozásra készülő testvéreink 
részére az előkészítő oktatás, illetve beszélgetés 
sorozat, december 9-én, keddi napon este 7 órakor 
fog kezdődni a torony földszinti könyvtártermében. 
Szeretettel várom mindazokat, akik erre a 
katekumenátusnak nevezett felkészítésre jelentkez-
tek, és azokat is, akik ezután jelentkeznek. Kérem a 
kedves Híveket, hogy szóljanak azoknak az 
ismerősöknek, házbelieknek, rokonoknak, akik 
érdeklődnek a keresztény élet, a keresztény tanítás 



 

 

iránt és esetleg szeretnének majd meg is 
keresztelkedni és keresztény módon élni. Kérem, 
hogy irányítsák vagy kísérjék el december 9-én 
őket a torony földszinti termébe. 
 SZENTLÉLEK SZEMINÁRIUM:

 

 A Jézus 
Szíve év és a Paray le Moniál-i zarándoklat 
folytatásaként, és hogy e zarándoklatnak a  
gyümölcsei megérlelődjenek a lelkünkben, és 
maradandók legyenek, „Élet a Lélekben” címmel 
lelkigyakorlatos jellegű előadássorozat indul a 
plébániánkon szeptember 30-tól. A 9 hétig tartó 
szeminárium abban segít, hogy mélyebb 
kapcsolatot alakítsunk ki, és barátságot kössünk a 
Szentlélekkel. Hogy imaaéletünk rendszeresebbé, 
keresztény életünk tartalmasabbá és gyümöl-
csözőbbé váljék. Az alkalmak keddenként 19- 21 
óráig lesznek a plébánián. Az ingyenes asztalon 
találhatunk szórólapokat. A szemináriumra 
jelentkezni kell. Jelentkezési lap az irodában 
található és kitöltés után itt az irodában szeptember 
23-ig leadható. 

AVE KURZUS

www.avelap.hu

: Az Emmánuel Közösség 
lelkigyakorlatot szervez elváltaknak, egyedülálló 
szülőknek az ősz folyamán szeptember 20-21, 
október 18-19 és november 15-16. időpontokban. 
Jelentkezni lehet a  e-m,ail címen, 
vagy a 06/30/454-0939 telefonszámon. A 
jelentkezés a három összefüggő hétvégére szól.                                                                   
 ARS SACRA FESZTIVÁL

 

: Az idén 
szeptember 20 és 28 között kerül megrendezésre az 
Ars Sacra Fesztivál. A hét folyamán színvonalas 
kulturális programokban lehet részük a kedves 
Híveknek. Templomunkban szeptember 26-án este 
7 órakor a Misztrál Együttes Babits estjét 
hallgathatják az érdeklődők. Az együttes Babits 
Mihály istenes verseinek általuk megzenésített 
darabjait válogatja csokorba. Szeptember 27-én este 
fél 8-kor a Fényszínház Jelenések című templomi 
lézerfény koncertjét tekinthetik meg, amely a 
Miatyánk feldolgozása. Az előadások ingyenesek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

KIÁLLÍTÁS: „Fény” címmel kortárs 
képzőművészeti kiállítás nyílt a Galéria 12 
Egyesület rendezésében a Galéria 12 kávézóban, a 
Hajnóczy József u. 21. szám alatt. A kiállítás 
megtekinthető vasárnap kivételével minden nap 14 
órától 22 óráig. Többek között Borza Teréz, Háger 
Ritta, Magyar Gábor és Véghseő Klára, 
egyházközségünk kedves tagjainak alkotásai is 
láthatók a kiállításon. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.       
 CSERKÉSZ TOBORZÁS: A plébániánkon 
működő cserkészcsapatok idén is várják sok 
szeretettel azokat a fiatalokat, akik szívesen 
csatlakoznak most induló őrseinkhez. Idei évben 2. 
osztályos lányok és fiúk, ill. 3. osztályos lányok 

jelentkezését várjuk. A cserkészek képviselőit meg 
lehet találni a mai vasárnapon a kistemplomban a 
kismise végén, ill. jövő vasárnap a 9 órai szentmise 
után a nagytemplom előtt. A cserkészetre szóló 
jelentkezési lapok az irodában és a Pannonia Sacra 
iskola titkárságán kaphatók.     
 ÉNEKKARUNK megkezdte ez évi munkáját.     
Szeretettel várunk új énekeseket a kórusba. Próbák 
minden szerdán este 7-9 óráig a plébánia 
előadótermében. Jelentkezés a próbák alkalmával 
Fekete Andrea karnagynál.     
 ÚJ MINISTRÁNSOK

 

 jelentkezését várjuk. A 
szép ministrálás a híveket is örömmel tölti el és 
imádságra buzdítja. A ministrálás szent szolgálat, 
mert Jézusnak szolgálunk, aki láthatatlanul is jelen 
van minden szentmisében. Azokat a gyerekeket, 
különösképpen is a fiúkat hívjuk, akik szívesen 
vállalnák az oltár szolgálatát. Kérjük, hogy jelent-
kezzenek a vasárnapi 9 órai szentmise után a 
sekrestyében Gábor atyánál vagy Zsoltnál, a 
ministránsok vezetőjénél.  

RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV: A sekres-
tyében 500.- Ft-os áron kapható Szent II. János Pál 
gondolatai alapján készült Rózsafüzér imakönyv.
 ŐSZI KATALÓGUS

 

: Megjelent a Szent 
István Könyvklub őszi katalógusa, amely 
elsősorban a hitoktatás témakörével foglalkozik. 
Ezen kívül válogatást ad a kedvezményes könyvek 
széles választékából és az újdonságokból is. A 
katalógus az ingyenes asztalról elvihető.    

KARITATÍV KÉRÉS: Működőképes mosógé-
pet örömmel fogadnánk rászoruló családjaink számára.
 EGYETEMI LELKÉSZSÉG: A lelkészség 
rászoruló fiúknak, lányoknak (esetleg házaspároknak) 
keres szálláslehetőséget a 2014/15-ös iskolaévre, ill. 
ennél hosszabb időtávra. Kérjük a kedves Híveket, 
akik egyetemistákat tudnának befogadni, akár csak egy 
személyt is, szerény térítés ellenében, azok jelezzék 
elsősorban e-mailben, vagy rövid levélben, amelyet 
az Egyetemi Lelkészség leveles ládájába lehet 
bedobni. Cím: 1117.Budapest, Magyar Tudósok 
körútja 1.       e-mail cím:  egylelk@yahoo.com. 
 
    HÉTEN LESZ
Kedden: Pietrelcinai Szt. Pio szerzetes és áldozópap e. 
Szerdán: Szt. Gellért Püspök és vértanú emléknapja 
Szombaton: Páli Szt. Vince áldozópap emléknapja  

    

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Szűcs Boglárka (IX.28.)  
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Mészáros Gergely – Kapuy Orsolya (IX.27.)  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEIN-KÉRT: 
Szeptember 22-én, hétfőn este 6 órakor.  
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Iz 55,6-9; Fil 1,20a-24.27a; Mt 20,1-16a 
Hétfő: Péld 3,27-34; Lk 8,16-18  
Kedd: Péld 21,1-6.10-13; Lk 8,19-21  
Szerda: Bölcs 3,1-9; Mt 10,28-33  



 

 

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 
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Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): szerdán 17.30-18.30 vasárnap 10.00-11.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csütörtök: Préd 1,2-11; Lk 9,7-9  
Péntek: Préd 3,1-11; Lk 9,18-22  
Szombat: Préd 11,9-12,8; Lk 9,43b-45  
Vasárnap: Ez 18,25-28; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 


