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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 

 OKTÓBER A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA: 
Ezért októberben minden nap, a csütörtöki napot 
kivéve, 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. 
Csütörtökön a Szeretetláng imaóra miatt elmarad a 
közös ima és ki-ki egyénileg végezze.  
 MINDENSZENTEK ÜNNEPE lesz  
november 1-jén, szombaton. Parancsolt ünnep, 
így a szentmisén való részvétel kötelező. 
Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. 
Reggel 9 órakor mondunk ünnepi szentmisét. Ezen 
a napon a kistemplomban nem lesz kismise.  
 HALOTTAK NAPJA lesz november 2-án, 
vasárnap.. Az esti 6-órai szentmisét plébániánk 
halottaiért ajánljuk fel. A szentmise után az 
oltárlépcsőkön kialakított jelképes sírnál végezzük 
el a halottak esti szertartását. Közösen imádkozunk 
elhunyt szeretteinkért.    
 TELJES BÚCSÚT, vagyis a tisztítótűzbéli, 
„ideig tartó” szenvedésből való szabadulás 
ajándékát nyerhetjük el meghalt szeretteink javára 
ezekben a napokban a következő feltételek 
teljesítésével: Imádságos, hívő lélekkel kell a 
temetőt látogatni, és ott imádkozni a 
megholtakért, akár csak saját szavakkal is, és így 
november 1-től nov.8-ig naponta egy teljes búcsút 
lehet nyerni a megholtak javára. Feltétel a 
kegyelem állapota, vagyis szükség esetén 
szentgyónás. Feltétel a szentáldozás is, és végül: 
imádság a pápa szándékára (Legalább: egy 
Miatyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…) Nov. 2-
án, Halottak napján, vasárnap, a temető 
meglátogatása helyett elegendő a templom, vagy 
nyilvános kápolna meglátogatása is, és az ott 

mondott, fent már jelzett imádság a halottakért és 
ima a pápa szándékára.    
 GYŰJTÉS A MISSZIÓK JAVÁRA: 
Hálásan köszönjük a 340.900.- Ft adományt. Isten 
fizesse meg! Az adományok az egyházi főhatóság 
közvetítésével jutnak el a missziók vatikáni 
központjába.      
 BÉRMÁLÁS

 Felnőtt korú bérmálkozók számára az előké-
szítő beszélgetések a jövő tanévben 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 csoportfoglalkozáson, amelyek a felnőtt 
hívek részére szervezett alkalmak. Ezek rendjét 
hamarosan közöljük a hirdetőtáblán és a Heti 
Hírlevélben.   

: Plébániánkon legközelebb 
2016-ban lesz bérmálás. A két éves előkészítő 
hittan most szeptember hónapban 
megkezdődött. A hittanórák csütörtökönként 
vannak délután 4-től 6 óráig a plébánia 
tetőterében. Ide várja Gábor atya azokat a 
fiatalokat, akik az általános iskola hetedik 
osztályába járnak, és azokat is, akik ennél 
idősebb diákok, és még nem bérmálkoztak. 

 KATEKUMENÁTUS: Felnőtt korú 
keresztelkedésre és elsőáldozásra készülő 
testvéreink részére az előkészítő oktatás, illetve 
beszélgetés sorozat, december 9-én, keddi napon 
este 7 órakor kezdődik a torony földszinti 
könyvtártermében. Szeretettel várom mindazokat, 
akik erre a „katekumenátus”-nak 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.  
 TAIZÉ-I IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ: 2014. 
december 28. és 2015. január 2. között Prágában 
lesz a Taizé-i ifjúsági találkozó, ahová 17-35 év 
közötti fiatalok jelentkezését várjuk. December 12-
én, pénteken este 18-tól 21 óráig a jezsuiták 
Párbeszéd Házában (Horánszky u.) lesz az utazás 
előtti utolsó előtalálkozó, ahol a buszjegyeket 
mindenki személyesen veheti át. A Bizalom 
Zarándokútjának is nevezett találkozóról bővebb 
információt a”www.taizé.fr  honlapon olvashatunk, 
ill. az előtalálkozókon hallhatunk. A találkozó 
költsége 12.000.- Ft + a helyszínen fizetendő 55.- 
Euro. Jelentkezni lehet az irodában a 12.000.- Ft 
befizetésével. Reméljük, hogy a tavalyelőttihez 
hasonlóan idén is tudunk egy városmajori buszt 
indítani a KIM szervezésében.      
        Gábor atya 
 FELHÍVÁS KARÁCSONYI SEGÉLY  
ÜGYÉBEN a XII. kerületi Hívekhez: 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. Jelentkezéskor telefonos, vagy 
internetes elérhetőséget kérünk megadni! A 
kitöltött papírok és a szükséges igazolások 
leadási határideje november 6. csütörtök.  
 ÖSVÉNY: Ellis Potter: „ 3 elmélet a 
mindenségről” című könyvét ismertetjük a 
városmajori könyvtárban folytatólag három 
vasárnap délután: okt.26. nov. 9, és nov. 23-án. 
A vitával kísért összejövetel 16-18 óráig tart a 
torony földszintjén. Szívesen látjuk az újonnan 
érdeklődőket is.       
 SZÉP EST: Szeretettel hívunk minden 
kedves Testvérünket rendhagyó Szép Estünkre 
november 8-án, szombaton este 6 órától a 
Plébánia földszinti előadótermébe. Különféle 
programok várják az érdeklődőket: többek 
között a 4 Akkord Show Kórus produkciója, 
teaház, változatos ételek, kvíz, társasjátékok és 
vidám táncház.      A szervezők 
 PIARISTA ÖREGDIÁKOK figyelmébe: 
Rendszeresen kapunk a piarista atyáktól 
ajándékba négy példányt a „PIARISTÁK MA” 
című folyóiratukból. Három példányt szívesen 
felajánlunk azoknak az egykori piarista 
dákoknak, akik szívesen őrzik az ott töltött idők 
emlékeit, és szívesen tájékozódnának a 

gimnázium mai életéről. Az elajándékozásra 
szánt példányok templom irodájában átvehetők.
 PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS:

A képzés kezdete 2015. január 3. Helyszíne:Bp.-
Kelenföldi Szent Gellért Plébánia (1115.Bp.Bartók 
B.út 149.) Részvételi díj: 30.000.- Ft. 
 Buzdítjuk a kedves pedagógus Testvéreinket, 
hogy aki szívesen vállalná a tanúságtételnek ezt a , 
módját, jelentkezzék a képzésre, hogy az iskolai 
hitoktatás feladatát megfelelően el tudjuk látni.                                                                    

 Az 
iskolai hittanórák megtartásához egyre több 
katekétára van szükség. Ezért 2015. januárjától 60 
órás posztgraduális továbbképzés indul pedagógus 
diplomával rendelkezők részére, amely képesíti 
őket az általános iskola 1-8. osztályaiban a hit- és 
erkölcstan órák megtartására. A jelentkezés 
feltétele, hogy a jelölt katolikus legyen és 
egyházilag rendezett családi állapotban éljen. Ezért 
új keletű keresztlevél bemutatása szükséges. 

 2015-ÖS FALINAPTÁR

 

: Különös tekintettel a 
mai Missziós vasárnapra, hirdetjük, hogy a Pápai 
Missziós Művek 2015-ös falinaptára kapható a 
sekrestyében 400.- Ft-os áron. A naptár 
megvásárlásával ezúttal is a nagy szegénységben élő 
kenyai gyermekek étkeztetését támogathatjuk. 

KÜLSŐ  ÜVEGABLAKOK  JAVÍTÁSA.

A 2014. évi XII. kerületi önkormányzati támogatás 
(2.2 millió forint) felhasználásával 3 üvegablak 
külső felületét tudjuk megjavíttatni. Az 
üveglapokat tartó vasszerkezet külső részének a 
rozsdásodása és a szigetelést adó gittelés kipergése 
miatt a 3 már elkészült ablak után ennek a 3 
ablaknak is esedékessé vált a felújítása. Ennek 
egyik máris észrevehető szép következménye az, 
hogy a felső, a bombatámadás utáni renoválás óta 
mindeddig bádoglemezzel borított része az 
ablakoknak most lebontásra kerül, és helyette 
megfelelő műanyagborítást tesznek fel. A templom 
szépségét és világosságát is növeli ez a megoldás. 
Természetesen arról is álmodozunk, hogy egyszer 
majd a színes belső felületek is elkészülhetnek. A 
Városmajori Árkay Aladár Alapítvány támogatásá-
val ez az álom is megvalósulhat  egyszer. Addig is 
köszönünk minden támogatást.         Zoltán atya 
         

  

HÉTEN LESZ
Kedden: Szt. Simon és Szt. Júdás Tádé apostolok 
ünnepe Szombaton: Mindenszentek ünnepe   

     

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
Október 30-án, csütörtökön este 6 órakor. 
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Kiv 22,20-26; 1Tessz 1,5c-10; Mt 
22,34-40  
Hétfő: Ef 4,32-5,8; Lk 13,10-17  
Kedd: Ef 2,19-22; Lk 6,12-19  
Szerda: Ef 6,1-9; Lk 13,22-30  
Csütörtök: Ef 6,10-20; Lk 13,31-35  
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Péntek: Fil 1,1-11; Lk 14,1-6           
Szombat: Jel 7,2-4.9-14; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a  
Vasárnap: Makk 12,43-46; 2Kor 4,14-5,1;Jn 14,1-
6  


