IX. évfolyam 27. szám

2012. szeptember 2.
Elmúlt a nyár. Az újra induló Heti Hírlevél
oldalán is szeretettel köszöntöm a kedves városmajori Híveket. Nem felejtjük el, hogy októberben
fog megkezdődni a HIT ÉVE, amit a Szentatya,
XVI. Benedek pápa hirdetett meg az egész
Egyház számára. Célja, hogy hitünkben és
keresztény elkötelezettségünkben megújuljunk
és missziós tudattal másoknak is elvigyük az
evangélium örömhírét.. Már most kérjük a
Szentlélek Úristent, hogy jó szívvel és eredményesen dolgozzunk, és az evangéliumi örömhír
hiteles tanúságtevői legyünk.
Zoltán atya
SZENTMISÉK RENDJE: Szeptember. 1-től,
ismét van hétköznap 8-kor is szentmise.
IRODAI ÜGYELETI REND: Szeptember 3tól, hétfőtől visszaáll a szokásos irodai rend.
Hétfőtől péntekig minden nap délelőtt 10-től 12ig és délután 4-től 5-ig lesz irodai ügyelet.
VENI SANCTE: A nagytemplomi 9 órai
szentmisével kezdjük a mai vasárnapon az új
tanévet.. A plébániai hívek és családok
közösségében kérjük a Szentlélek segítségét a
becsületes munkához és a szorgalmas tanuláshoz.
„Veni Sancte Spiritus…” „Jöjj Szentlélek
Úristen…”
Az évkezdő szentmise keretében köszöntjük új
káplánunkat, Csépányi Gábor atyát.
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz
holnap, szeptember 3-án, hétfőn, este ½ 8-kor a
plébánián. Szeretettel várjuk a testület tagjait.
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 a
magyar
családokért
Lendvai
Zoltán,
a
„gördeszkás atya” néven ismert rédicsi plébános
mondja. Témája: „Lelkek a gördeszkán – sportos

Évközi 22. Vasárnap
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: Jövő
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. A felső tagozatos és idősebb tanulók
részére Gábor atya tartja a nagytemplomban a
diákmisét. A diákmise résztvevőit is szeretettel
várjuk a a szentmise után a kistemplomi hagyományos tracsi-partira.
TEMPLOMI HITTANÓRÁK: Szeptember10-én, hétfői napon kezdődnek a későbbiekben
kifüggesztett rend szerint.
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. Legalább 10 férfi rendezőre
lenne szükség. 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!
NYITOTT TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA:
Előzetesen hirdetjük, hogy ebben az évben
szeptember 15-én, szombaton lesz. A részletes
programot a jövő heti hírlevélben közöljük.
Előzetesen annyi már bizonyos, hogy a
Mindszenty zarándoklat napján, szeptember 15-én,
este 7 órakor: "Állok Istenért, Egyházért,
hazáért" címmel Mindszenty József bíboros
életét bemutató színdarabot láthatnak az
érdeklődők a templomunkban az Ars Sacra
Fesztivál, azaz a Szakrális Művészetek hetének a
keretében. A belépés díjtalan."
KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA:
Első előadás szeptember 16-án, vasárnap, este 7
órakor lesz a kistemplomban. Előadó Tóth Gy.
László. Előadásának címe: „Kik támadják
Magyarországot és miért?” A hasonló című
könyv az előadás után megvásárolható. Szeretettel
várjuk az érdeklődőket!
TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya
első hittanórája a nyári szünet után szeptember 17én, hétfőn, este 7 órakor lesz a kistemplomban.
NYUGDÍJAS KLUB: nyári szünet utáni első
összejövetel szeptember 5-én lesz 10-től 12 óráig a
Kistemplomban. Együtt lenni jó!
ÚJ MINISTRÁNSOK jelentkezését várjuk!
Azokat a gyerekeket, akik szívesen részt
vállalnának az oltár szolgálatában. Kérjük, hogy
jelentkezzenek a vasárnapi nagytemplomi 9 órai
szentmise után a sekrestyében Gábor atyánál vagy
Zsoltnál, a ministránsok vezetőjénél.
TEMPLOMUNK KÓRUSA szeptember 6-án
kezdi éves munkáját. A próbákat minden héten,
csütörtökön este 18.30-tól 20.30-ig tartják a
plébánia épületében. Szeretettel várnak új
jelentkezőket. Jelentkezés a próbák alkalmával
Fekete Andrea karnagynál.
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.
szept. 30.
Zoltán atya és a képviselőtestület
ZARÁNDOKLAT MÁRIACELLBE: Az
idei fogadalmi zarándoklatunk Máriacellbe
szeptember 22-23-án lesz. Még néhány szabad hely
van a zarándoklatra. Jelentkezni lehet az irodában.
ALBÉRLET EGYETEMISTÁKNAK: Az
egyetemi lelkészség albérleteket keres egyetemisták részére, nem túl drága áron. Kérjük, hogy
aki albérletet tud ajánlani a fiataloknak, az az
Egyetemi Lelkészség e-mail címére írjon, vagy
jelentkezzék
plébániánk
irodájában.
(egylelk@yahoo.com)
A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: Nagy Sz.Gergely pápa és egyháztanító ünn.
Pénteken: Szent Márk, István és Menyhért
áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe
Szombaton: Szűz Mária születése,
Kisboldogasszony ünnepe
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Kárpáthi Kende Márk (IX.8.)
Koronics Patrik Márk (IX.8.)
Nagy Emma Zsófia (IX.9.)
Majtényi Dalma (IX.9.)
Móré Márton Benedek (IX. 9.)
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Pottyondy Bence – Újváry Eszter (IX.8.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Sulányi Lászlónét (IX.3.)
Kara Zsuzsannát (IX.3.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Szeptember 5-én, szerdán este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: MTörv 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21b 22.27; Mk
7,1-8.14-15.21-23
Hétfő: 1Kor 2,1-5; Lk 4,16-30
Kedd: 1Kor 2,10b-16; Lk 4,31-37
Szerda: 1Kor 3,1-9; Lk 4,38-44
Csütörtök: 1Kor 3,18-23; Lk 5,1-11
Péntek: Bölcs 3,1-9; Mt 10,28-33
Szombat: Mik 5,1-4a; Róm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23
Vasárnap: Iz 35,4-7a; Jak 2,1-5; Mk 7,30-37

