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Szentírás vasárnapja

OKTÓBER A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA:
Ezért októberben minden nap az esti 6 órai
szentmisék előtt, negyed 6-kor, együtt imádkozzuk
a rózsafüzért egyházunkért és hazánkért. Ha ettől

eltérő időben végezzük a rózsafüzért, azt a
vasárnapi hirdetésben közöljük.

PANNONIA SACRA MISE: Okt. 1-én, szerdán, az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
ELSŐCSÜTÖRTÖK: Október 2-án, első
csütörtökön 4-től 5-ig közös szentségimádási órát
tartunk a papi hivatásokért és a papok hűségéért.
ELSŐPÉNTEK: Október 3-án, elsőpénteken
az esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet a magyar
családokért Koós Ede atya, egri érseki biztos
mondja. Témája: „A család missziós kötelezettsége” .A szentmise után beszélgetésre is lesz
lehetőség a plébánián.
HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS volt
az elmúlt vasárnapon. A 474.000.- Ft nagylelkű
támogatást hálásan köszönjük. Isten fizesse meg!
BÉRMÁLÁS: 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.
Felnőtt korú bérmálkozók számára az előkészítő beszélgetések később kezdődnek. Erről kellő
időben a Heti Hírlevélben és a hirdetésekben fogjuk tájékoztatni az érdeklődőket. Bérmálkozni
szándékozó felnőtt testvéreinket arra buzdítjuk,
hogy a bérmálási felkészítés kezdetéig is szívesen
és rendszeresen vegyenek részt bármelyik plébániai

Évközi 26. vasárnap

csoportfoglalkozáson, amelyek a felnőtt hívek részére szervezett alkalmak. Ezek rendjét hamarosan
közöljük a hirdetőtáblán és a Heti Hírlevélben.
PLÉBÁNIAI HITTANÓRÁK az alábbi beosztás
szerint lesznek a gyermekek és fiatalok részére:
Csoport

Nap

Időpont

Helyszín

Óvodások és I.
oszt.
5 éves kortól
ajánlott

szerda

17.00

Plébánia Fszt. Almásy Katalin
Előadóterem

II. osztály

hétfő

16.30

Plébánia
Fszt. Iroda

Mária nővér

III. osztály
(Elsőáldozó
jelöltek)

hétfő

16.30

Kistemplom

Zoltán atya és
Bod Magdi
néni

IV. osztály
(Elsőáldozók)

hétfő

17.30

Kistemplom

Zoltán atya és
Bod Magdi
néni

V-VI. osztály

hétfő

16.45

Plébánia
Tetőtér

Laczkó Bori és
segítői

VII-VIII. osztály

hétfő

16.30

Plébánia
Tetőtér

Laczkó Bori és
segítői

16.00

Plébánia
Tetőtér

Gábor atya és
Laczkó Bori

Bérmálkozók I. év csütörtök
14+

Katekéta

Felső tagozatos
kezdő hittanosok

kedd

16.30

Kistemplom
Iroda

Juhász Józsi
bácsi

Egyetemisták
(“I”csoport)

2. és 4.
péntek

16.30

Plébánia
Fszt.
Tárgyaló

Gábor atya és
Mária nővér

Ifjúsági hittan I.
(16-22 év)

csütörtök

18.00

Plébánia
Tetőtér

Gábor atya és
Laczkó Bori

Ifjúsági hittan II.
(23+ év)

csütörtök

19.30

Plébánia
Tetőtér

Gábor atya

Egyházi
gimnáziumban

péntek kb. 3
hetente

19.00

Plébánia
Fszt.

Hartai Ildikó

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

végzett fiatalok

érdeklődni:
ihartai@yaho
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Előadóterem

KATEKUMENÁTUS. Felnőtt korú keresztelkedésre 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 jelentkeztek, 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.
BESZÉLGETÉS-SOROZAT: A „Gyarapodók” nevet viselő felnőtt csoport foglalkozása
október 2-án, csütörtökön kezdődik. Minden első
csütörtökön találkozunk a torony földszintjén 18
órai kezdettel. A tárgysorozatot menet közben, a
résztvevők kívánsága szerint alakítjuk. Az első
ismertetés és beszélgetés címe: A Szentlélek és
Seneca. Szeretettel várjuk az újonnan vagy csak
alkalomszerűen csatlakozó érdeklődőket is
beszélgetős esténkre. További felvilágosítás a 3559109 telefonszámon.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi összejövetel október 1-én, szerdán, lesz 10-től 12 óráig a
torony földszintjén. Szeretettel várunk az új
jelentkezőket is. Jöjjetek Testvérek, mert „Együtt
lenni jó!”
AVE KURZUS: 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 www.avelap.hu e-mail címen,
vagy a 06/30/454-0939 telefonszámon. A jelentkezés a három összefüggő hétvégére szól.
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 őrsökhöz. Idei évben 2.

osztályos lányok és fiúk, ill. 3. osztályos lányok
jelentkezését várják. A cserkészek képviselőit meg
lehet találni a mai vasárnapon a 9 órai szentmise
után a nagytemplom előtt. A cserkészetre szóló
jelentkezési lapok a templom-irodában és a
Pannonia Sacra iskola titkárságán is kaphatók.
ÉNEKKARUNK megkezdte ez évi munkáját.
Szeretettel várnak 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 jelentkezzenek a vasárnapi 9 órai szentmise után a
sekrestyében Gábor atyánál vagy Zsoltnál, a
ministránsok vezetőjénél.
RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV: A sekrestyében 500.- Ft-os áron kapható Szent II. János Pál
gondolatai alapján készült Rózsafüzér imakönyv.
KARITATÍV KÉRÉS: Működőképes mosógépet 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
Hétfőn: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael
főangyalok ünnepe
Kedden: Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító e.
Szerdán: A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i)
Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja
Csütörtökön: Szent Őrzőangyalok emléknapja
Szombaton: Assisi Szent Ferenc emléknapja

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:
Gyuravecz Anna (X.5.)
Orbán Vilmos Ignác (X.5.)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Október 2-án, este 6 órakor Papi hivatásokért
Október 3-án, este 6 órakor Magyar családokért
Október 4-én, este 6 órakor Szűz Mária
Szeplőtelen Szíve tiszteletére
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Ez 18,25-28; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Hétfő: Dán 7,9-10.13-14; Jn 1,47-51
Kedd: Jób 3,1-3.11-17.20-23; Lk 9,51-56

Szerda: Jób 9,1-12.14-16; Lk 9,57-62
Csütörtök: Jób 19,21-27; Lk 10,1-12
Péntek: Jób 38,1.12; 40,3-5; Lk 10,13-16
Szombat: Jób 42,1-3.5.6.12-16; Lk 10,17-24
Vasárnap: Iz 5,1-7; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
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