
 
2011. október 2.                              A Család Éve                              Évközi 27. Vasárnap 

 

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    Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 

és péntek du. 15.00-17.00 Sürgősségi betegellátás: 213-9620 
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: minden vasárnap 17.00-18.00 és minden pénteken 18.30-19.30 

hétfőtől szombatig reggelente 7.30-8.00       
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 

VIII. évfolyam 30. szám 

 OKTÓBER A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA: Ezért 
októberben minden nap az esti 6 órai szentmisék előtt, 
negyed 6-kor, együtt imádkozzuk a rózsafüzért egyhá-
zunkért és hazánkért.     
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz október 
3-án, hétfőn, este ½ 8-kor az új plébánia épületében. 
Hívjuk a testület tagjait!     
 PANNONIA SACRA MISÉJE: Október 5-én, 
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia 
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
 ELSŐCSÜTÖRTÖK: A héten, október 6-án, 
elsőcsütörtökön   szentségimádás  lesz  délután  4  órától.  
5 órától kezdve közös szentórát tartunk. 
 ELSŐPÉNTEK: A héten, október 7-én, 
elsőpénteken az esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet 
Kiss Ulrich, jezsuita atya mondja a magyar családokért. 
Témája: Ökológiai és erkölcsi válság. A szentmise után 
beszélgetésre is lesz lehetőség a kistemplomban. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!     
 TEMPLOMUNK BÁRDOS LAJOS KÓRUSA a 
próbákat minden héten csütörtökön este 18.30-tól 
20.30-ig tartja az új plébánia és közösségi ház 
épületében. Szeretettel várnak új tagokat. Jelentkezni lehet 
a próbák alkalmával Fekete Andrea karnagynál. 
 BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál professzor, apostoli 
protonotárius, minden szerdán, a nagytemplomban 
bibliaórát tart este 7 órai kezdettel. Témája: Szent Péter 
apostol 1. és 2. levelének magyarázata. 
 KATEKUMENÁTUS: Egyházkóstoló címmel 
beszélgetés-sorozat (=katekumenátus) kezdődik a hittől, 
kereszténységtől most még távolállók, de ugyanakkor 
érdeklődők számára. Kérdezni, vitatkozni, tanulni, 
nevelődni lehet a szerda esti találkozókon, amelyek a 
torony földszinti könyvtár termében 19 órakor kezdődnek. 
Várjuk azokat a felnőtteket is, akik még nincsenek 
megkeresztelve. A keresztelkedés szándéka esetleg a 
beszélgetések folyamán fog felébredni az érdeklődőben. 
Továbbá várjuk azokat is, akik már megkeresztelkedtek 
ugyan, de nem voltak még elsőáldozók, azaz nem volt al-
kalmuk alaposabban is megismerni hitünk tanítását A 
részvételi szándék bejelentése történhet személyesen a 
plébánia irodájában, vagy telefonon a 212-4656 számon, 
vagy legkésőbb a helyszínen. Különösen is ajánljuk 

azoknak, akik templomi esküvőt szeretnének, de nem 
gyakorló keresztények. Kérjük a hitüket gyakorló 
keresztény testvéreinket, hogy továbbítsák meghívásunkat 
a témában érintett ismerőseiknek, rokonaiknak, 
barátaiknak, szomszédaiknak, akik nem olvashatják 
levelünket.      
 BÉRMÁLÁS: Jövő év tavaszán bérmálás lesz 
templomunkban. A bérmálásra a 16 évnél idősebbek 
jelentkezhetnek. Felső korhatár nincs. A bérmálkozásra 
való felkészülés módja az elmúlt év folyamán történt és az 
ebben a tanévben történő rendszeres részvétel a 
hittanórákon A bérmálkozási szándékot a plébánia 
irodájában, vagy a hitoktatónál kell jelenteni. 
Bérmálkozásra jelentkezhetnek azok a felnőttek is, akik 
hitüket gyakorolják, de a bérmálás szentségében még nem 
részesültek. Ők az irodában jelentkezzenek. Kérjük, hogy a 
jelentkező hozza magával a keresztlevelét is és, ha 
házasságban él, akkor az egyházi házasságlevelet is. A 
felnőtt bérmálkozók részére a felkészülés lehetőségét a 
torony földszinti helyiségében csütörtökönként este 7 
órakor kezdődő foglalkozások fogják jelenteni.
 FELNŐTT KATEKÉZIS: Az idei tanévben is lesz 
felnőtt hívek számára katekézis: minden hónap első 
csütörtökén, első ízben október 6-án. Nem kell rá 
előzetesen jelentkezni, viszont megkérdezzük, hogy mi 
volna az a téma, ami érdekelné, illetve foglalkoztatja a 
kedves Híveket. Kérjük, hogy a plébánia irodájában adják 
le kis cédulára lejegyzett javaslataikat.    
 A GALÉRIA 12.KÁVÉZÓBAN, Hajnóczy J. u. 21 
szám alatt, "Üzenet" című szakrális művészeti kiállítás 
várja szeretettel az érdeklődőket. A kiállítás megtekinthető 
hétköznap 09-20 óráig.       
 KÖNYVISMERTETÉS: „Európai álom és 
valóság” összefoglaló címmel könyvismertetés és 
beszélgetés lesz a torony földszintjén, a könyvtárban. 
Robert Schumanról szól a „Politika és életszentség” című 
könyv, az „Európa végnapjai”-ban pedig Pokol Béla 
elemzi a népesedési helyzetet. Az összejövetelekre négy 
alkalommal kerül sor vasárnaponként 16-tól 18 óráig, 
október 9-én, 16-án, 30-án és november 8-án. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!     
 KÖNYVTÁRUNK AJÁNLATA: Lénárd Ödön, a 
leghosszabb börtönbüntetést letöltő piarista atya, versei és 



lelkigyakorlatos könyve kikölcsönözhető könyvtárunkból, 
vasárnap 10-től 12 óráig, vagy csütörtökön ½ 6 és ½ 7 
között.       
 MÉZVÁSÁR: Ma, vasárnap, október 2-án, a 
kisgyermekek miséje után a kistemplomban 10 órától , 
mézet árusít Zalavári Szilveszter. Ezen kívül lekvárt, 
szörpöt és némi zöldséget is lehet vásárolni ugyancsak 
őstermelőktől.       
 MAGYAR TERMÉNYEK: A Városmajori 
Katolikus Egyesület az idén is megszervezi 
terményakcióját, amelynek során magyar almát, 
burgonyát és sárgarépát lehet vásárolni közvetlenül a 
termelőktől. Jövő vasárnap, október 9-én 10 és 12 óra 
között a templom mellett lehet átvenni az előzetesen 
megrendelt mennyiséget. Megrendelőlap az irodában 
kapható, vagy az egyesület honlapjáról (vake.hu) 
letölthető. A megrendelés határideje október 4. kedd.
 NÉPSZÁMLÁLÁS: „A Központi Statisztikai 
Hivatal 2011. október 1 és 31. között népszámlálást végez 
Magyarországon. Mivel az állampolgároknak nem 
kötelező vallási hovatartozásukról nyilatkozniuk, ezért 
különösen is fontosnak tartjuk annak tudatosítását a 
katolikusokban, hogy hitüket ilyen módon is bátran 
megvallják.” Ezekkel a szavakkal buzdít mindnyájunkat 
Bíboros Főpásztorunk, a felekezeti hovatartozásunkra 
vonatkozó kérdést semmiképpen ne hagyjuk megválaszo-
latlanul, hanem valljuk meg ezzel is katolikus mivoltunkat. 
 TEMETÉSEK MEGSZERVEZÉSE  
„Tudomásunkra jutott, hogy az AEVUM Temetkezési 
Vállalkozás a temetést intéző rokonokat azzal a 
megtévesztő információval próbálja lebeszélni az egyházi 
temetésről, miszerint „tud szerezni papot”, ezzel is 
„tehermentesítve” a rokonságot. Valójában azonban 
álpapokat és hasonló szervezeteket (pl. a Boldog Teréz 
Anya Keresztény Egyház) bíz meg a temetési szertartás 
végzésével. Nyomatékosan kérem ezért a kedves Híveket, 
hogy mély gyászukban és sok fáradságot igénylő temetési 
ügyintézésben forduljanak bizalommal az elhunyt 
lakóhelye szerint illetékes plébániához, vagy a Budapesti 
Katolikus Központi Temetőlelkészséghez (1124 Bp. 
Hegyalja út 137. Tel.: 06/1/787-8199), ahol minden 
segítséget megkapnak az egyházi temetési szertartás 
megszervezéséhez.         
 KERTRENDEZÉS Október 2-án, ma, vasárnap 
közösségteremtő és új plébániánkat és közösségi házunkat 
szépítő kerti munkára hívjuk az erős és munkabíró 
fiatalokat, férfiakat és asszonyokat. (Ignotus u. 9.) Délelőtt 
10 órától kezdve egész napon keresztül lehet segítőkészen 
a kertépítő munkába beállni, ki mennyit bír erőben és 
időben. Szerszámokról gondoskodunk. Délidőben meleg 
ebédet a plébánia biztosít. Előre is hálásan köszönjük a 
közreműködést. 
 A NYUGDÍJAS KLUB minden hónap első és 
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a 
torony földszintjén. Az következő összejövetel október 5-
én lesz. „Együtt lenni jó!”      
 A BABA-MAMA KLUB összejövetelei a nyári 
szünet után szeptember 22-én újra indultak. Szeretettel 
várják a kisgyermekeket és édesanyjukat csütörtökönként, 
a torony földszintjén, délelőtt 10-től 12-ig.  
 ELVÁLTAK MISÉJE: A Budapest Belvárosi 
Nagyboldogasszony Templomban (1056.Bp.Március 
15.tér 2.) 2011. október 4-től minden hónap első 
keddjén délután 6 órakor szentmisét mondanak elvált 
hívek részére. Minden érintett és érdeklődő testvért 
szeretettel várnak.     

 „MEGSZELÍDÜL A GYÁSZ OKOZTA BÁNAT” 
Szeretettel hívjuk és várjuk a gyászolók sorstárs csoportjába 
mindazokat a testvéreinket, akiknek régebben vagy a 
közelmúltban kellett szembenézni a halál okozta fájdalommal, 
akiknek segítség, ha van kivel megosztani gondjaikat, 
érzéseiket és együtt keresni a továbblépés lehetőségeit. 
Találkozás helye: Szent Anna Plébánia hittanterme, 
Aranyhal u.1. (a templom mögötti utca!) Időpontja: 
kéthetente szerda este 18.00-tól 19.30-ig. 2011. okt. 12; 26; 
nov. 9; 23; dec. 7; 21. Őszi lelki napok időpontja: okt. 24-
26. Tahi Szív Lelkiségi Központ. Az együttléteket – 
sorstársak segítő bevonásával – Tegzes Katalin nővér vezeti. 
 ÚJ HAJTÁS: Megjelent az Új Hajtás című újság 
szeptemberi száma. Bizalommal ajánljuk a kedves Hívek 
figyelmébe. A kárpátaljai hírekről, eseményekről szóló 
cikkeket tartalmazó, új, szép kivitelben megjelenő lapot a 
Kárpátaljai Római Katolikus Egyház adja ki. A lap 
megvásárlásával a kárpátaljai testvéreinket támogathatjuk. Aki 
teheti, használja ki a testvéri segítségnyújtásnak ezt a 
lehetőségét.      
 URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében egy-, 
három- és hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók. Várjuk az 
érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-ügyintézés a plébánia 
irodájában kedden d.e. 10-től 12-ig és pénteken d.u. 3-tól 5 ig. 
Érdeklődni és időpontot egyeztetni a plébánia irodájában vagy 
telefonon is lehet. Tel: 212-4656. 
    SZENTEK ÉLETE  
  (Az ADOREMUS októberi száma alapján) 
          Október 4. kedd     
  ASSISI SZENT FERENC 
Assisiben született 1182-ben olyan családban, ahol elsődleges 
volt az anyagi jólét és annak gyarapítása. Ezért atyja, a gazdag 
posztókereskedő nem törődött Ferenc szellemi nevelésével. 
Könnyelmű életet élt, és betegsége döbbentette rá arra, hogy 
életét meg kell újítania. Ezért Ferenc kereste a csendet és a 
magányt. Rómába zarándokolt, és belső sugallataira hallgatott. 
Szembefordult családjával, ezért kegyetlenül üldözték, 
fogságba vetették, de döntésében nem tudták befolyásolni. 
Megtért, és Istennek szentelte életét. Döntő jelentőségű 
esemény volt életében 1209. Szent Mátyás ünnepén a 
Porciunkula-kápolnában való szentmise. Az evangélium az 
apostolok küldetéséről szólt. Úgy érezte, hogy ez neki szól, és 
ez az, amit keresett. Mezítláb, szürkésbarna ruhában vándorolt 
és prédikált. Követői is akadtak, és amikor elérkezettnek látta 
az időt, a pápa jóváhagyását kérte. III. Ince pápa barátságosan 
fogadta a tizenkét testvérrel érkező Ferencet. Engedélyt adott 
nekik a prédikálásra. A Porciunkula-kápolna mellett alakult 
meg a ferences rend anyakolostora, ahová később rendszeresen 
összejöttek rendi káptalanra. Egyre többen követték, Szent 
Klárával megalapította a női ágat, a világiak számára pedig a 
harmadrendet. Három rend őrzi Szent Ferenc szabályzatát: a 
minoriták, a konventuálisok és a kapucinusok. 1226. október 3-
án halt meg, és két év múlva már szentté avatták. 

    A HÉTEN LESZ:    
Kedden: Assisi Szt. Ferenc emléknapja  
Csütörtökön: Szt. Brúnó áldozópap e. 
Pénteken: Rózsafüzér Királynője e. 
Szombaton: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya FÜ. 
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Nedu Natasa (X. 8.)  
Dunay Dorka (X.8.) 
Maróthy Sarolta (X.9.) 
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Kaposvári János (X. 4.)  
SZENTMISÉT MONDUNK : 
Okt. 6-án,, papi hivatásokért este 6 órakor  
Okt. 7-én, magyar családokért este 6 órakor  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
Okt. 5-én, szerdán reggel 8 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: Iz 5,1-7; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 
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Hétfő: Jón 1,1-2,1.11; Lk 10,25-37 
Kedd: Jón 3,1-10; Lk 10,38-42  
Szerda: Jón 4,1-11. Lk 11,1-4; 
Csütörtök: Mal 3,13-4,2a; Lk 11,5-13 
Péntek: Bár Joél 1,13-15;2,1-2; Lk 11,15-26 
Szombat: Sir 24,23-31; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28 
Vasárnap: Iz 25,6-10a; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 

 


