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2012. augusztus 26.
Elmúlt a nyár. Az újra induló Heti Hírlevél
oldalán is szeretettel köszöntöm a kedves városmajori Híveket. Remélem, hogy volt alkalma
mindenkinek pihenni valamilyen formában. A
szeptemberi iskolakezdés bennünk, felnőttekben is
az új munka-év kezdetének érzését kelti. Nem
felejtjük el, hogy októberben fog megkezdődni a
HIT ÉVE. Már most kérjük a Szentlélek Úristent,
hogy ebben az új munkaévben, amely a hit éve is
lesz, jó szívvel és eredményesen dolgozzunk, és az
evangéliumi örömhír hiteles tanúságtevői legyünk.
Zoltán atya, plébános
SZENTMISÉK RENDJE: szombattól, szept.
1-től, ismét lesz hétköznap 8-kor is szentmise.
HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS: volt
az elmúlt vasárnap a plébánia és közösségi ház
javára. Köszönjük a 278.000.- Ft adományt!
ISTVÁN ATYA BÚCSÚZTATÁSA: A héten
pénteken, augusztus 31-én, az esti 6 órai szentmise
keretében köszönjük meg Horváth István káplán
atyának öt éven keresztül végzett szolgálatát itt a
Városmajorban. A szentmise után a kistemplomba
várjuk a kedves Híveket ahol szerény agapé mellet
találkozhatunk és beszélgethetünk István atyával.
Kérjük, hogy az agapéra sós vagy édes süteményt,
aki teheti, hozzon magával.
VENI SANCTE: A tanévkezdő szentmise
szeptember 2-án, jövő vasárnap lesz, 9 órakor, a
nagytemplomban. Ide várjuk az alsó és felső
tagozatos gyermekeket, középiskolásokat, valamint
a kisgyermekes családokat. A plébánia híveinek és
családjainak közösségében kérjük a Szentlélek
segítségét a becsületes munkához és a szorgalmas
tanuláshoz. Az évkezdő szentmise keretében köszöntjük új káplánunkat, dr. Csépányi Gábor atyát.
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz
szeptember 3-án, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánián.
Szeretettel várjuk a testület tagjait.

Évközi 21. Vasárnap
ELSŐCSÜTÖRTÖK: Szeptember 6-án,
elsőcsütörtökön 4-től 5-ig közös szentségimádási
órát tartunk a papi hivatásokért, a papok hűségéért.
ELSŐPÉNTEK: Szeptember 7-én, elsőpénteken az esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet
Lendvai Zoltán, „gördeszkás” plébános mondja
a magyar családokért. Témája: Lelkek a
gördeszkán – sportos hittan. A szentmise után
beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánián. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
PLÉBÁNIAI CSALÁDI NAP: A nyár elején
a mostoha időjárás miatt elmaradt juniális helyett
plébániai családi napot rendezünk szeptember 8-án,
szombaton, 9-től 16 óráig a Nagykovácsi
cserkészparkban. Szeretettel hívjuk a városmajori
családokat és plébániai közösségünk minden tagját
Különböző
vidám
programok:
várják
a
résztvevőket: olvasósarok, kedvenc könyvem,
horgászat, helyszínelők, mini olimpia stb.
KISTEMPLOMI GYERMEKMISE Két hét
múlva vasárnap, szeptember 9-én lesz első
alkalommal. A kismise kezdésének időpontja 9
óra, a nagytemplomi szentmisével azonosan. A
kistemplomi gyermekmisére várjuk az alsó
tagozatos gyermekeket, különösen is azokat, akik
elsőáldozásra készülnek, valamint a szüleiket és a
kisgyermekes családokat.
Zoltán atya
JUBILEUMI,
ŐSZI,
ENGESZTELŐ
MINDSZENTY ZARÁNDOKLAT: 2012-ben
lesz 65 éve, hogy Mindszenty József bíboros,
hercegprímás úr meghirdette a „Boldogasszony
Évét”-t, és a Városmajorból 100.000 férfi zarándokot vezetett Máriaremetére. Az évforduló
kapcsán jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklatot szervezünk 2012. szeptember 15-én
Máriaremetére. Mivel a zarándoklat megszervezése
és lebonyolítása nagyobb költséget igényel, ezért
bizalommal kérjük a támogatásokat. A zarándoklat
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költségeire nyitott elkülönített számla száma: OTP
11712004-20342915. A befizetés történhet átutalással, illetve az ingyenes asztalon található csekk
felhasználásával. A támogatást hálásan köszönjük!
Rendezőket keresünk a zarándoklat biztonságos
lebonyolításához. Kérjük, hogy aki szívesen
segítene rendezőként a gyülekezés alatt és a menet
folyamán, jelentkezzék a plébánia irodájában. A
jelentkezéshez kérjük, adják meg nevüket, telefonszámukat és e-mail címüket. Előre is köszönjük!
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi, nyári
szünet utáni első összejövetel szeptember 5-én lesz
10-től 12 óráig a Kistemplomban. Együtt lenni jó!
TEMPLOMUNK KÓRUSA szeptember 6-án
kezdi éves munkáját. A próbákat minden héten,
csütörtökön este 18.30-tól 20.30-ig tartják a
plébánián. (Új épület) Szeretettel várnak új
jelentkezőket. Jelentkezés a próbák alkalmával
Fekete Andrea karnagynál.
HALÁLESETEK: Három plébániai munkatársunktól búcsúzunk.
Kara Zsuzsanna testvértől, aki a Szociális
Testvérek Társaságának tagja volt, és éveken át itt
működő hitoktató. Temetése szept. 3-án, hétfőn
délután 3 órakor lesz a Szent Gellért
Plébániatemplom urnatemetőjében.
Káplár Mihálytól, aki éveken át volt segítőnk
a templomi rendezvényeknél, perselyezésnél.
Temetése aug. 27-én, hétfőn este ¼ 6-kor lesz a
Belvárosi Szent Anna Templomban(Szervita tér 6.)
Várszegi
Gizellatól
(Kerike),
aki
adószedőként látogatta éveken át plébániánk családjait. Temetése augusztus 29-én, szerdán ½ 11kor lesz a Kispesti temetőben.
PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS:
2013-ban
ünnepeljük
a
városmajori
egyházközség
megszületésének 90. és a Nagytemplom felszentelésének 80.évfordulóját. Az évforduló alkalmából
történeti pályázatot hirdetünk az alábbi
kategóriákban:
1./ Visszaemlékezés: Olyan testvérek saját
maguk által leírt, vagy mások segítségével rögzített
személyes hangú visszaemlékezéseit várjuk, akik
az elmúlt 90 év egy részét a Városmajorban élték
le, így szemtanúi, részesei vagy formálói voltak az
egyházközség életének, vagy annak valamely
fontosabb eseményének. A visszaemlékezés
felölelhet egy-egy időszakot, vagy bemutathatják
csupán egy sorsdöntő pillanat eseményeit is.
2./ Fénykép: Az egyházközség korábbi
éveiből őrzött fényképekből és hozzájuk
kapcsolódó kísérőszövegből összeállított és tetszés
szerinti számú képet tartalmazó képsorozat. Vagy:
Az egyházközség mai életét hűen és tartalmasan
bemutató színes vagy fekete-fehér képeket, esetleg
legfeljebb 5 képből álló sorozatokat várunk ebben a
kategóriában. A képekhez kedves, szellemes
kísérőszöveg is társuljon.

3./ Dokumentumfilm: Olyan alkotások
készítésére ösztönzünk, melyek a mozgófilm
eszközei révén mutatják be az elmúlt 90 év
történetét, annak fordulópontjait, esetleg egy-egy
sorsdöntő esemény előzményeit, történetét következményeit.
A pályázatok beadási határideje: 2012.
szeptember 30.
A szakértőkből álló zsűrik véleménye alapján
legjobbnak ítélt alkotások készítői jutalomban
részesülnek, illetve alkotásaik bekerülnek az
évfordulóra készülő kiadványba illetve az
évfordulós ünnepségek eseményeibe.
Zoltán atya és a képviselőtestület
ZARÁNDOKLAT MÁRIACELLBE: Az
idei fogadalmi zarándoklatunk Máriacellbe
szeptember 22-én és 23-án lesz. Még néhány
szabad hely van a zarándoklatra. Jelentkezni lehet
az irodában.
ÖNKÉNTES TAKARÍTÓ: A Szent János
Kórház kápolnájába keresünk takarítót, aki vagy
akik társadalmi munkában, fizetés nélkül, tudnák
vállalni a kápolna takarítását. Heti egy alkalommal
porszívózás, portörölgetés, szükség esetén felmosás
és a növények gondozása. Jelentkezni lehet a
plébánia irodájában Zoltán atyánál.
ALBÉRLET EGYETEMISTÁKNAK: Az
egyetemi lelkészség keres olyan híveket, akik a
tanév folyamán fogadnának egyetemista albérlőket,
egyet vagy többet is, nem túl drága áron. Kérjük,
hogy aki albérletet tud ajánlani a fiataloknak, az az
Egyetemi Lelkészség e-mail címére írjon:
egylelk@yahoo.com.
A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Szent Mónika emléknapja.
Kedden: Szent Ágoston püspök és egyháztanító e.
Szerdán: Keresztelő Szent János vértanúsága e.
SZENTMISÉT MONDUNK:
Szeptember 1-én, este 6 órakor Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Augusztus 27-én, hétfőn este 6 órakor

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Józs 24,1-2a.15-17.18b;Ef 5,21-32;
Jn 6,60-69
Hétfő: 2Tessz 1,1-5.11b-12; Mt 23,13-22
Kedd: 2Tessz 2,1-3a.13-17; Mt 23,23-26
Szerda: Jer 1,17-19; Mk 6,17-29
Csütörtök: 1Kor 1,1-9; Mt 24,42-51
Péntek: 1Kor 1,17-25; Mt 25,1-13
Szombat: 1Kor 1,26-31; Mt 25,14-30
Vasárnap: MTörv 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21b22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23

