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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 

 ADVENTI KARITÁSZ GYŰJTÉS 
PLÉBÁNIÁNK SEGÉLYEZETTJEI RÉSZÉ-
RE: Az elmúlt vasárnapon 401.000.-Ft gyűlt össze 
a plébánia segélyezettjei javára. Hálásan köszönjük 
nagylelkű támogatásukat, amellyel hozzájárultak a 
rászorultjaink pillanatnyi szükségleteinek enyhíté-
séhez, és a  hónapokon át tartó rendszeres megsegí-
téséhez.        
 ADVENTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS

 Az összegyűlt tartós élelmiszereket a plébánia 
Karitász csoportja juttatja el a nélkülöző 
családoknak. Az adventi időben különösen is jó 
alkalom ez arra, hogy sokaknak örömet szerezve 
gyakoroljuk az irgalmasság tetteit. 

: 
Tartós élelmiszert gyűjtünk a templomunkban 
még a mai nap folyamán. Kérjük a kedves Híveket, 
hogy az adományokat majd a nagytemplomba 
hozzák el, amikor imádkozni, vagy szentmisére 
jönnek, és a Szent József oltárnál helyezzék el. 
Egyben kérjük, hogy ne az adományok 
mennyiségét tekintsék fontosnak, hanem inkább a 
minőségét. Ezért azt kérjük, hogy hozzanak 
fémdobozos húskonzervet, fémdobozos vagy 
üveges ételkészítményeket, olajos halat, műanyag 
flakonban étolajat, szörpöt, rizst, kristálycukrot stb.  

 ADVENT-ben a hajnali „Rorate” misék 
hétköznapokon reggel 6 órakor kezdődnek. Hétfőn, 
szerdán és pénteken a „Rorate” mise után 1/2 7-től 
a „Reggeli dicséretet” énekeljük. 7 órakor kezdődik 
a rádiós szentmise. Advent keddi napjain a 
Regnumi közösség fiataljai is részt vesznek a 
„Rorate” szentmisén. Ezeken a szentmiséken 
gitáros kórus kíséri az énekeket.  
 ADVENT FOLYAMÁN hétköznaponként a 
reggeli 8 órai szentmise elmarad.    
 „KISMISE”

 

: Ma, december 14-én, és 21-én 
vasárnap, valamint december 25-én, csütörtökön, 
Karácsony napján is megtartjuk a kismisét. 
December 28-án vasárnap, Szent Család ünnepén 
nem lesz kismise. A nagytemplomba várjuk a 

családokat a 9 órai szentmisére. Várjuk a házas-
társakat és a megözvegyült házastársakat is. 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: Adventi 
szombatokon az esti 6 órai szentmise elején 
történik a gyertyagyújtás. A templomi szertartás 
mellett az otthonokban is elkészített adventi 
koszorúk naponkénti gyertyagyújtása jó alkalmat 
adnak a közös családi imára.  
 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 
következő társadalmi hittanórája december 15-én, 
hétfőn este 7 órakor lesz a kistemplomban.  
 NYUGDÍJAS KLUB: A legközelebbi 
összejövetel december 17-én, szerdán, lesz 10-től 
12 óráig a torony földszintjén. Együtt lenni jó!  
 KATEKUMENÁTUS. Felnőtt korú keresz-
telkedésre és elsőáldozásra készülő felnőtt 
testvéreink részére az előkészítő oktatás, illetve 
beszélgetés sorozat december 9-én, keddi napon 
este 7 órakor elkezdődött a torony földszinti 
könyvtártermében. Szeretettel várom mindazokat, 
akik erre a katekumenátusnak

 

 nevezett felkészítésre 
jelentkeztek, és azokat is, akik most döntötték el, 
hogy részt szeretnének venni a keresztségre, 
elsőáldozásra vagy bérmálkozásra felkészítő 
beszélgetéseken.. 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 őket a 
torony földszinti termébe. Hálásan köszönöm. 
         Zoltán atya 

HITTANOS KARÁCSONYVÁRÓ ÉVZÁ-
RÓ: Minden alsós-felsős gyermeket szeretettel 
hívunk karácsonyváró alkalmunkra, melyet 
december 15-én, hétfőn délután 4-től 7 óráig 
tartunk a közösségi ház tetőterében. Remek 
alkalom nyílik lelki töltekezésre, és persze a 
különféle, izgalmas játékok és feladatok során is 
sok emlékezetes élménnyel gazdagodhatunk majd. 



 

 

Örömmel vesszük, ha hoztok magatokkal némi 
finomságot vagy innivalót. A sütik megmérettetnek 
majd egy külalak- és ízversenyben, reméljük sok 
süteménykészítő nevezi majd az alkotását! Nagy 
szeretettel várunk mindenkit!  A szervezők  
Kedves Szülők, Nagyszülők! 
 MÁLTAI MELEGEDŐ KÉRÉSE : 
Szárazsüteményt kérnek a Széll Kálmán téri Máltai 
Melegedő vezetői a hajléktalanok részére 
karácsonyra. Az adományokat hétfőtől péntekig 
reggel 6 óra és délután 2 óra között lehet leadni a 
Melegedő helyiségében. Cím: Széll Kálmán tér 17.
 EGYHÁZ EGY-EGY HÁZBAN.

 

 Ezzel a 
címmel jelent meg a legutóbbi Városmajori 
Híradóban a javaslatot előterjesztő írás. A javaslat 
egy-egy ház lakóinak szól, illetve annak a ház-
lakónak, aki élő és eleven kapcsolatban van a 
plébániával és szeretne a ház lakói között 
apostolkodni, mai szóval élve evangelizálni. 
Bátorságot és indíttatást érez magában, hogy a ház 
lakói között a többi templomba járó testvért 
megszólítsa, és egy alkalommal összegyűlve az 
egyik alkalmas lakásban, meghívjanak engem, mint 
plébánost, beszélgetésre. Eme első lépés után 
lehetne továbblépni, és a ház többi, a templomtól 
még idegen lakóit is megszólítva, őket is a 
templom, azaz Isten felé segíteni. Ez a kis 
emlékeztető legyen újabb bátorítás a lelkes 
házlakók felé. Örömmel várom a meghívást. 
            Zoltán atya, plébános 

FENYŐFA ÉS BETLEHEMÁLLÍTÁS  
Segítségét kérem azoknak a fiataloknak, férfiaknak, 
akik december 22-én, hétfőn délelőtt ráérnének 
arra, hogy segítsenek a fenyőfák felállításában és a 
Betlehem megépítésében. A munkát reggel 8 
órakor szeretnénk kezdeni a szentségimádás 
befejezése után. A vállalkozó segítőket 8 órára 
várom a templom főbejáratánál. Előre is hálásan 
köszönöm a segítséget. Zoltán atya.  
 HÓLAPÁTOLÁS, TEMPLOM KÖRÜLI 
HÓTAKARÍTÁS Jelenleg nem nehezíti a 
közlekedést és a templomba jutást a havazás és a 
jeges idő, de nem tudhatjuk, hogy mikor lep meg 
minket a szép, de sok munkát és veszélyt is jelentő 
havas jeges időszak. Bár karácsonnyal 
kapcsolatban „fehér karácsonyról” álmodunk, 
különösképpen is a gyerekek, de a szépsége és 
lélekemelő hangulata mellett az időszak veszélyeire 
is gondolunk. A veszélyek elhárítása komoly 
feladatot jelent. Ennek a feladatnak a teljesítésében 
szeretném kérni már előre is a plébánia erős és 
egészséges fiatal és férfi tagjainak a segítségét. 
Szükség szerint és ahogyan az idő engedi lehet 
jönni segíteni, mivel elég nagy az a terület, amit 
meg kell a hótól, jégtől tisztítani. Éjjeli hóesés 
alkalmával célszerű korán kezdeni a hóeltakarítást, 
amíg a meginduló gyalogos forgalom meg nem 

kezdődik. Felelősségünk a templom előtti 
járdaszakasz tisztítása is az Ignotus utcától a Maros 
utcáig. Mindenek előtt az autóbusz megálló 
megtisztítása a fontos. Fontosság sorrendjében az 
utcai járdától a templom bejáratához vezető 
díszburkolattal fedett járdaszakasz tisztítása, 
valamint a templom lépcsőinek a megtisztítása a 
legsürgetőbb feladat. Ha ezek a részek 
megtisztultak, akkor a templom két oldalának a 
megtisztítására kerülhet sor, különös tekintettel a 
két hátsó bejárat megtisztítására. Mindezeket 
részletesen azért írtam le, hogy minden segítőkész 
derék férfi ember hasznosan tudjon bekapcsolódni 
a munkába. Hólapátot a sekrestyében vagy az 
irodában lehet kérni és a munka után oda 
visszavinni. Hóolvasztó „só”-t és annak kiszórását 
a segítségemmel végezzük majd. Egyik oka a fenti 
részletezésnek többek között az is, hogy 
emlékszem arra, amikor hajnalban a hólapátolást a 
templom háta mögötti járda megtisztításával 
kezdték a jólelkű de nem okosan gondolkodó 
segítők. Előre is hálásan köszönöm a készséget a 
segítésben.      Zoltán atya      
 FŰTÉS A TEMPLOMBAN

 

 A hideg 
beálltával megkezdtük a templom fűtését. A 
padokban elhelyezett hősugárzók olykor 
légbuborék miatt elzáródnak. Ezért előfordul, hogy 
egyik-másik padban nem működik a fűtés. 
Igyekszünk ezt állandóan ellenőrizni és mielőbb 
kijavítani. A fűtés hatékonysága érdekében kell az 
ajtókat csukva tartani. Az ajtók csukásánál, kérem, 
figyeljünk arra, hogy csendesen tegyük be az ajtót. 
A főbejárat külső ajtaja önmagától is becsukódik, 
de csak hangos csattanással. Ezért kérjük, hogy a 
külső ajtót kézzel, csendesen szíveskedjenek 
becsukni. Köszönjük.  

     HÉTEN LESZ

 

  
    

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN

 

:  
Nagy Sebestyén Gábor (XII.21.)  

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:

 

  
Gábor Péternét (XII.15.) Farkasrét  

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Iz 61,1-2a.10-11; 1Tessz 5,16-24; Jn 
1,6-8;19-28  
Hétfő: Szám 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27  
Kedd: Szof 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32  
Szerda: Ter 49,2.8; Mt 1,1-17  
Csütörtök: Jer 23,5-8; Mt 1,18-24  
Péntek: Bir 13,2-7.24-25a;Lk 1,5-25   
Szombat: Iz 7,10-14; Lk 1,26-38  
Vasárnap: 2Sám 7,1-5,8b-12.14a-16; Róm 16,25-
27; Lk 1,26-38 


