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A Család Éve

HEGYVIDÉKI CSALÁDNAP: Jövő szombaton,
november 19-én kerül sor a „Jövőnk záloga a család”
címmel a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat
rendezvényére a XII. kerületi egyházak és a MOM
Kulturális Központ szervezésében, a felújított MOM
Kultúrház épületében. A nap folyamán gazdag
programokkal várják a családokat. Buzdítjuk a kedves
Híveket, hogy minél többen vegyenek részt ezen a
színvonalas rendezvényen, amely sok és változatos
programot kínál a résztvevőknek. A részvétel díjtalan. A
programok 10.00 órától 21.00 óráig tartanak. A
programokról tájékoztató szórólap az ingyenes asztalon
található.
ORSZÁGOS KARITÁSZ GYŰJTÉS lesz jövő
vasárnap a Magyar Katolikus Karitász és intézményei
javára, mivel a héten, szombaton, november 19-én lesz
Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a karitász védőszentjének
ünnepe. Az adományokat a szentmisék után a kijáratoknál
gyűjtjük. Előre is hálásan köszönjük. Ezért a szokásos
„harmadikvasárnapi” gyűjtés most elmarad.
KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA: Jövő
vasárnap, november 20. Krisztus Király vasárnapja,
egyben az egyházi év utolsó vasárnapja.
KISMISE: Jövő vasárnap, november 20-án, a hónap
harmadik vasárnapján, ebben az évben bevezetett
szokásunkhoz híven a kisgyermekes családok miséjét a
nagytemplomban tartjuk. Ide várjuk 9 órára szentmisére
a kismisén résztvevő családokat is és természetesen
mindazokat, akik erre a szentmisére járnak rendszeresen.
Ezzel az új szokással azt szeretnénk elérni, hogy a két
templomban ugyanabban az időben tartott szentmisének a
résztvevői találkozzanak és erősödjék a közösség. A
nagytemplomba járó kedves Hívek is örömmel láthassák a
felnövekvő generáció népes kis csapatát.
A KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA
következő előadása november 20-án, jövő vasárnap, este 7
órakor lesz a kistemplomban. Meghívott előadó: Matuska
Márton újságíró, Újvidékről. Előadásának címe:
„Pásztoraink a Golgotán” Délvidéki tragédiánk 19441945. A szörnyű vérengzés következtében vértanúhalált
halt szerzetesekről szól majd az előadás. Várjuk az
érdeklődőket!

TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya

Évközi 33. Vasárnap

következő hittanórája november 21-én, hétfőn, este 7
órakor lesz a kistemplomban.
ÚJSÁGOK ÁRUSÍTÁSA Emlékeztetjük a kedves
Híveket arra, hogy az értékesebb heti, havi keresztény
folyóiratok megvásárolhatók az irodában. Azért történik
így, mivel az újságos pultról, tapasztalataink szerint sok
újág fizetetlenül tűnik el. Nem a kedves Híveket jogosan
sértő gyanúsításáról van szó, hanem a szemmel látott
esemény vezetett erre a megoldásra. Az irodában
megvásárolható folyóiratok: A Szív, A Képmás magazin, a
Szeressétek egymást ökumenikus folyóirat, a Szent
Kereszt magazin, a Kármel, a Lélek szava. A Vigília
folyóirat a sekrestyében kapható.

ÚJ EMBER MAGAZIN. Az Új Ember Magazin
november-decemberi száma is a sekrestyében kapható
450 forintos áron. Benne ajándék betlehemes kivágó is
található.
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.
BABA-MAMA KLUB: Szeretettel várják a
kisgyermekeket és édesanyjukat csütörtökönként, az új
plébánia nagytermében, délelőtt 10-től 12-ig.
NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a
torony földszintjén. Az következő összejövetel november
16-án lesz. „Együtt lenni jó!”
JÓTÉKONYSÁGI BÁL: A főváros legrégebbi
gimnáziuma, a budai várban lévő, 1687-ben alapított
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
2011. november 26-án 19 órai kezdettel rendezi meg,
hagyományteremtő szándékkal, az 1. Hadik András
Hagyományőrző Jótékonysági Huszár bált. A bál
fővédnökei: Dr. Erdő Péter bíboros úr, Dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, Dr. Hende Csaba honvédelmi
miniszter,
valamint
Tarlós
István,
Budapest
főpolgármestere. A bál bevételével az Egyetemi Katolikus
Gimnázium nevelő-oktató munkáját kívánják segíteni a
szervezők. A bál részletes tájékoztatója a hirdetőtáblán
megtalálható. Jegyek a plébánia irodájában vásárolhatók
8000.- forintos árban.

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

GYERMEKOTTHON TÁMOGATÁSA: Az Isten
Mosolya Katolikus Közösség már második éve segít Böjte
Csaba gyermekotthonaiban. Ezúttal a kovásznai Apor
Vilmos Gyermekotthont szeretnék anyagiakkal támogatni.
Ezért kérik egyházközségünk Híveit is, hogy, ha kisebb
vagy nagyobb felajánlásokkal tudnák támogatni a
gyermekotthont, tegyék meg. A pénzadományok leadhatók
a plébánia irodájában. Az adományokat személyesen viszi
el a közösség az otthonba, előreláthatólag november 3.
hetében.
MAJORI BÁL: 2012. január 28-án, szombaton
kerül megrendezésre egyházközségünk bálja, a Majori Bál.
Szeretnénk, ha egyházközségünkből szép számmal
eljönnének és részt vennének rajra. Nagy örömmel
vennénk, ha a nyitótáncba is sokan bekapcsolódnának.
Ezért szeretettel várunk minden kedves jelentkező táncos
párt. A próbák előre láthatólag vasárnaponként lesznek,
este 6 órától fél 8-ig a kistemplomban. Jelentkezni lehet
e-mail-ben: opor.karesz@gmail.com. Jelentkezési határidő: november 20. Első próba: november 27-én délután 6
órakor a kistemplomban.
ELVÁLTAK MISÉJE: A Budapest Belvárosi
Nagyboldogasszony Templomban
(1056.Bp.Március
15.tér 2.) 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: a Bp.I.ker. Batthyány
téri Szent Anna Plébánia hittanterme. (Aranyhal u.1. a
templom mögötti utca) Időpontja: kéthetente szerda este
18.00-tól 19.30-ig. 2011. nov. 23; dec. 7; 21. Az
együttléteket
sorstársak
segítő
bevonásával
Az
összejöveteleket Tegzes Katalin nővér vezeti.
URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében
egy-, három- és hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók.
Várjuk az érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-ügyintézés
a plébánia irodájában kedden de. 10-től 12-ig és pénteken
du. 3-tól 5 ig. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a
plébánia irodájában vagy telefonon is lehet. Tel: 212-4656.
SZENTEK ÉLETE
(Az ADOREMUS novemberi száma alapján)
November 15.
NAGY SZENT ALBERT
püspök és egyháztanító
Lauingenben (Németország) született 1200 körül. Padovai
és párizsi tanulmányai után a domonkosok közé lépett.
Számos helyen tanított. Ismert természettudós, de a
legnagyobb
érdeme,
hogy
Arisztotelész
írásait
használhatóvá tette a teológia számára. Regensburg
püspökeként a népek és a városok közötti békéért
fáradozott. Kölnben halt meg 1280.ban.
November 16.
SKÓCIAI SZENT MARGIT
Szent István király unokája, Magyarországon született.
Atyja, angliai származású Edmund száműzetésben élt itt.
III. Malcolm skót királyhoz adták feleségül. Sokat
fáradozott a vallási élet megújításáért és a kultúra
terjesztéséért. Férjével példás családi életet éltek. Nyolc
gyermek édesanyja volt, igazi példakép. A szegényeket

segítette, sokszor házába is fogadta őket. Edinburghban
halt meg 1093-ban.
November 17.
NAGY SZENT GERTRÚD
szűz
Türingiában született 1256-ban. A helftai ciszterci nővérek
közé került, ahol irodalmi és bölcseleti ismeretekre tett
szert. 1281-től bensőséges viszonyban élt Istennel, teljesen
az imádságnak és a szemlélődésnek szentelte életét. Így
köszöni meg Isten jóságát Az isteni szeretet követe című
könyvében:
”Ajándékaid
között
kitüntettél
felbecsülhetetlen bizalmas barátságoddal is, különböző
módon nyújtva istenséged szeretetének tárházát, azaz
isteni Szívedet, amely számomra minden gyönyörűség
forrása.” 1301-ben halt meg.
November 19.
ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET
Valószínűleg a sárospataki várban született 1207-ben.
Lajos türingiai tartománygróf felesége lett. Három
gyermek édesanyja. Férje halála után (1227) a
szegénységet választotta; sok megpróbáltatás után 1231ben halt meg Marburgban. Marburgi Konrád ferences
szerzetes, aki lelki vezetője volt, levelében részletesen
leírja önmegtagadó és áldozatos életét. Utolsó óráit így
örökítette meg: „Halála előtt, amikor meggyóntattam,
megkérdeztem tőle, hogy mi történjék megmaradt
holmijával és ágyával. Azt felelte, hogy mindaz, amit még
birtokolni látszott, már úgyis régen a szegények tulajdona
volt. Arra kért, hogy osszam szét közöttük mindenét,
kivéve azt az egyetlen inget, ami rajta volt. Azt akarta
ugyanis, hogy abban temessék el. Ezután magához vette az
Úr testét, majd estig gyakran emlegette a prédikációkban
hallott jó tanításokat. Végül nagy buzgósággal Istennek
ajánlotta mindazokat, akik körülvették, majd, mint aki
édesen elalszik, kilehelte lelkét.” Halála után négy évvel
már szentté avatták. Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája
című oratóriumában állított méltó emléket a szentnek. A
művet 1865-ben a Pesti Vigadóban mutatták be Liszt
Ferenc vezényletével. Szövegét Otto Roquette írta,
Ábrányi Kornél fordította magyarra.
A HÉTEN LESZ:

Kedden: Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító e.
Szerdán: Skóciai Szt. Margit e.
Csütörtökön: Nagy Szt. Gertrúd e.
Pénteken:Szt. Péter- és Szt. Pál-bazilikák felszentelése e.
Szombaton: ÁRPÁD-HÁZI SZT. ERZSÉBET ünnep.
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Horváth Sebestyén Márton (XI. 19.)
Oláh Boróka (XI. 20.)
Madarász Gergely (XI. 20.)
Bajor Eszter Rita (XI. 20.)
Karvázy Lilla Erzsébet (XI.20.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Darnai Gáspárnét (XI.15.)
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Péld 31,10-13; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30
Hétfő: 1Makk 1,11-16.43-45.57-60.65-67; Lk 18,35-43
Kedd: 2Makk 6,18-31; Lk 19,1-10
Szerda: 2Makk 7,1.20-31; Lk 19,11-28
Csütörtök: 1Makk 2,15-29; Lk 19,41-44
Péntek: 1Makk 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48
Szombat: Péld 31,10-13.19-20.30-31; Lk 6,27-38
Vasárnap: Ez 34,11-12.15-17; Kor 15,20-26a; Mt 25,3146

