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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    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 38. szám 

 ORSZÁGOS KARITÁSZ GYŰJTÉS volt a múlt 
vasárnap a Magyar Katolikus Karitász és az intézményei 
javára. Hálásan köszönjük a kedves Hívek 625.000.- Ft 
összegű adományát! Isten fizesse meg!     
 SZJA 1%: A Püspöki Konferencia titkárától kapott 
tájékoztatás szerint az idén több mint 600 ezren 
rendelkeztek személyi jövedelemadójuk egy százalékáról a 
Katolikus Egyház javára. A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia köszönetét tolmácsoljuk minden felajánlónak, 
akik ilyen módon is kifejezték a Katolikus Egyházhoz való 
tartozásukat. Isten fizesse meg!     
 SZENTSÉGIMÁDÁS: Ma délután 5 órától 
szentségimádást tartunk.     
 ADVENT: Ma van advent első vasárnapja. 
Adventben a hajnali „Rorate” misék hétköznapokon 
reggel 6 órakor lesznek. Hétfőn, szerdán, pénteken és 
szombaton a roráte mise után 1/2 7-től a „Reggeli 
dicséretet” énekeljük, majd 7 órakor kezdődik a rádiós 
szentmise. Kedden és csütörtökön beszélgetésre, teázásra 
hívják a fiatalok a kedves Híveket a kistemplomba. A kedd 
reggeli rorátékon regnumi fiatalok gitáros csoportja végzi 
az énekes szolgálatot.     
 ADVENT FOLYAMÁN a RORATE  szentmise 
miatt hétköznaponként nem lesz reggel 8 órakor 
szentmise.  
 AZ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: Adventi 
szombatokon az esti 6 órai szentmise elején történik a 
gyertyagyújtás. A 6 órai szentmiséket meghívott atyák 
celebrálják. Első gyertyagyújtás tegnap, november 26-án, 
szombaton volt. Az ezt követő 6 órai szentmisét dr. Gaál 
Endre atya, protonotárius, kanonok, nagyprépost 
mutatta be. December 3-án Forgács Alajos atya, 
kelenföldi plébános atya, december10-én dr. Válóczy 
József atya, az Esztergomi Hittudományi Főiskola 
tanára, december 17-én dr. Török Csaba atya, 
krisztinavárosi káplán mondja.  
 ELSŐCSÜTÖRTÖK: A héten, december 1-én, 
elsőcsütörtökön 4 órától közös szentségimádási szentórát 
tartunk a papi hivatásokért, papok hűségéért. Öt órától 
engesztelő rózsafüzér ima lesz az Oltáriszentség 
jelenlétében.      
 ELSŐPÉNTEK: A héten, december 2-án, elsőpénte-
ken az esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet dr. Rózsa 

Huba pápai prelátus, egyetemi tanár mondja a magyar 
családokért. Témája: „A világ és az emberiség kezdete a 
Bibliában.” A szentmise után beszélgetésre is lesz 
lehetőség az új plébánia fölszinti termében. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!    
 ADVENTI LELKI NAP: December 3-án, jövő 
szombaton tartjuk a felnőttek és gyermekek lelki napját. 
A felnőttek részére a kistemplomban 9 órától 14 óráig. 
Vezeti Horváth Zoltán atya, a terézvárosi Szent Teréz 
Plébánia plébánosa. Ugyanezen a napon lesz az alsó- és 
felső tagozatos diákok lelki napja is az új plébánia 
épületben (Ignotus u.9.) 9 órától 14.30-ig.   
 ADVENTI IFJÚSÁGI LELKI NAP: December 10-
én,  szombaton  lelki  napot  tartunk  az  ifjúság  számára,  
9 órától 16 óráig, az új plébánia és közösségi ház 
földszinti előadó termében. A lelki napot vezeti dr. Török 
Csaba krisztinavárosi káplán.  
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz 
december 5-én, hétfőn, este ½ 8-kor az új plébánia 
épületében. Várjuk a testület tagjait!    
 OLDALBEJÁRATOK FELÚJÍTÁSA. 

  A Bp.XII.ker. Hegyvidéki Önkormányzat minden 
évben támogatja a katolikus plébániák és protestáns 
gyülekezetek közösségi eseményeit és a templomok 
felújításával, állagmegóvásával kapcsolatos munkákat. A 
plébániánk 2011 évre 400 ezer forintot kapott a nyári 
táborok támogatására, 200 ezer forintot a plébániai 
sajtótermékek kiadásaira, és 2,2 millió forintot kértünk és 
kaptunk a templomi bejárati lépcsőinek felújítására. Az 
elmúlt évben a főbejárat felújítása történt meg. Most a 
kistemplom felőli oldalbejárat felújítása folyik. Ennek 
elkészültével az irodai bejárat felújítására kerül sor, 
reméljük még karácsony előtt. Itt alakítjuk ki az 
akadálymentes bejárási lehetőséget is. Az építkezés alatti 
kellemetlenségekért a kedves Hívek szíves elnézését 
kérjük. A költségek 2,2 millió forinton felüli összegét az 
Árkay Aladár Alapítvány támogatásával tudjuk megoldani. 
Köszönjük a Hegyvidéki Önkormányzat támogatását és a 
kedves Hívek támogatását is, amellyel az Árkay Aladár 
Alapítványt gazdagították az oda befizetett adománya-
ikkal. Az Alapítvány pénze kizárólag a két templom 
felújítási és állagmegóvási munkáira fordítható. A bejárati 
lépcsők felújítását a jövő évben folytatjuk. 



SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD: Ebben az 
adventben is szeretnénk megszervezni a „Szállást keres a 
Szent Család” nevű adventi gyakorlatot, amely közös 
családi imára és több család  közös imájára ad 
lehetőséget.        
 Egy kép, ill. gyerekrajz, a hozzá kapcsolódó 
útmutatóval, javasolt imádságokkal és énekekkel, vándorol 
családról családra.        
 A képet váró család egy este a képet hozzá eljuttató 
családdal közösen imádkozik, a képet fogadó család 
lakásán. (1. este).       
 Következő napon a családtagok gyűlnek össze imára 
a kép körül, illetve meghívhatnak erre az estére akár 
másokat is. (2. este).       
  A rákövetkező napon továbbviszik a képet a 
következő családhoz, ahol akkor azzal a családdal 
imádkoznak együtt.(3. este).      
 A közös imához segédanyagot mellékelünk ugyan, de 
egyénileg teljesen szabadon alakítható a közös este. A 
jelentkező családok megkapják a pontos beosztást, hogy ki 
kitől kapja, és kinek adja tovább a képet. Telefonon vagy 
e-mailben egyeztethetnek előre.     
 Ha a család szívesen részt venne ebben az adventi 
közös imában, akkor a nagytemplomban az ingyenes 
asztalon található jelentkezési lap kitöltésével ezt 
jelezheti. Név, cím, telefon, e-mail-cím megadása után 
szíveskedjenek bekarikázni vagy más módon megjelölni 
azt a legkevesebb három egymás utáni napot, amikor a 
család otthon van, s a fogadásra, és a családi imára továbbá 
a kép továbbvitelére módja és lehetősége van.  
 Háromnál több napot, esetleg többször három napot is 
be lehet jelölni, ezzel a beosztás elkészítését könnyítenék 
meg.           
 A kitöltött részt legkésőbb november 24-ig kellett 
visszaküldeni e-mailben avargedo@t-online.hu címre 
Várgedő Annamáriának, vagy papíron leadva az irodában. 
Aki elkésett a jelentkezéssel, de szívesen bekapcsolódna, 
jelezze ezt a megadott e-mail címen. Talán lehet módot 
találni a bekapcsolódásra.      
 E szép, közös adventi családi imánkat JÉZUS 
KRISZTUS, a SZÜLETENDŐ MEGVÁLTÓ bőséges 
áldással és örömmel jutalmazza!  Ezt kívánják szeretettel  

                                                Zoltán Atya és a szervezők 

 UTOLSÓ JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS: A fiókok 
mélyén heverő vagy dobozokban, eldugott helyekre félre 
tett és hosszú évek óta elő nem vett tárgyak lehet, hogy 
másoknak tetszenek. Kérjük a kedves Híveket, hogy 
hozzanak régi, a II. világháborút megelőző időkből 
származó porcelán, üveg, ezüst tárgyakat, vagy bizsukat, 
ékszereket, régi pénzeket, kitüntetéseket, kisebb képeket 
stb. Amint az elmúlt években, úgy most is ezeket 
árvereznénk el és a befolyó pénzt az új plébánia és 
közösségi ház belsőépítészeti munkálatainak befejezésére 
adnánk. Ha mindenki csak egy szép tárgyat hoz is, biztos, 
hogy amint az eddigi években, úgy most is szép, gazdag 
anyag gyűlne össze és jelentős segítséget tudnánk így 
nyújtani a munkákhoz. A tárgyakat Schrődl Andrásné 
veszi át a mai vasárnapon, november 27-én 10 órától 
12.30-ig, és délután 17 órától 19.30-ig a torony 
földszintjén a könyvtárban. Elérhető még a budai várban 
lévő Fortuna Antik Régiségboltban, Fortuna Udvar, Hess 
András tér 4. Telefonszáma: 06/20/913-3683. Az árverés 
előre láthatóan december hónapban lesz. Az árverés 
tervezett időpontja december 10. délután 5 óra.  
 MAJORI BÁL: 2012. január 28-án, szombaton 
kerül megrendezésre a Majori Bál. Nagy örömmel 

vennénk, ha a nyitótáncba is sokan bekapcsolódnának. 
Ezért várunk minden kedves jelentkező táncos párt. A 
próbák vasárnaponként lesznek, este 6 órától fél 8-ig a 
kistemplomban Első próba: november 27-én délután 6 
órakor a kistemplomban. Jelentkezni  lehet e-mail-ben: 
opor.karesz@gmail.com..    
 ADVENTI VÁSÁR: A Nyugdíjas Klub adventi 
vására és egyben könyvvásár is lesz jövő vasárnap, 
december 4-én a kistemplomban 10 órától.   
       SZENTEK ÉLETE    
             November 30.    
   SZENT ANDRÁS apostol          
Szent Péter apostol testvére, Keresztelő Szent János 
tanítványa volt. Szent János apostollal együtt Jézus első 
tanítványai lettek és Szent Pétert is ő vezette Jézushoz. Az 
apostolok szétoszlása után a görögöknél és Kis-Ázsia 
tartományban hirdette az evangéliumot. Biztosnak látszik 
az a hagyomány, hogy 60-ban az achaiai Petra városában 
keresztre feszítették. X alakú kereszten szenvedett 
vértanúságot, ezért ezt András-keresztnek nevezik. A 
hagyomány szerint, amikor megpillantotta a neki állított 
keresztet, így kiáltott fel: „Üdvöz légy, szeretett kereszt! 
Te szépséget és ragyogást nyertél az Úr tagjaitól. Mert 
mielőtt az Úr fölszállt volna reád, a föld rémülete voltál, 
most azonban rajtad keresztül az én Uramhoz megyek!” A 
bizánci egyház védőszentje. Ereklyéit a IV. századtól 
Konstantinápolyban őrizték, 1208-ban erőszakkal vitték 
Amalfiba, majd II. Piusz idejében a fej-ereklyét Rómába 
szállították, amit a kiengesztelődés jegyében VI. Pál pápa 
1964-ben visszaadott. Azóta vértanúságának helyén, 
Petrában őrzik. A római egyház a VI. századtól ünnepli.
        December 3.    
  XAVÉRI SZENT FERENC, áldozópap 
 Spanyolországban született 1506-ban, Párizsban 
tanult, és nagyra törő tervek foglalkoztatták. Ebben a 
lelkiállapotban szíven ütötte Urunk tanítása: „Mit használ 
az embernek, ha az egész világot is megnyeri, de lelkének 
kárát vallja?” Ekkor Loyolai Szent Ignáchoz csatlakozott. 
Rómában szentelték pappá 1537-ben. 1541-től tíz éven 
keresztül Indiában és Japánban hirdette az evangéliumot. 
1552-ben halt meg a kínai Szancsán-szigeten. V. Pál pápa 
ötven évvel később boldoggá, majd XV. Gergely pápa 
1622-ben szentté avatta. XI. Piusz pápa az Egyház 
missziós tevékenységének védőszentjévé választotta. 
    A HÉTEN LESZ:    
Szerdán: SZENT ANDRÁS APOSTOL ünnepe  
Szombaton: Xavéri Szent Ferenc áldozópap emléknapja.  
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Száry Lajost (XI.28.)   
Pozsár Lászlónét (XI.29.)   
SZENTMISÉT MONDUNK : 
Dec.1-én,, papi hivatásokért este 6 órakor   
Dec. 2-án, magyar családokért este 6 órakor   
Dec. 3-án, Szűz Mária Szeplőtlen Szíve Tiszteletére este 6 
órakor   
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Nov. 29-én, kedden  reggel 6 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI : 
Vasárnap: Iz 63,16b-17.19b;64,1.2b.3-8; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37 
Hétfő: Iz 2,1-5; Mt 8,5-11  
Kedd: Iz 11,1-10; Lk 10,21-24  
Szerda: Róm 10,9-18; Mt 4,18-22  
Csütörtök: Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27  
Péntek: Iz 29,17-24; Mt 9,27-31  
Szombat: Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8  
Vasárnap: Iz 40,1-5.9-11;2Pét 3,8-14; Mk 1,1-8  


