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2012. szeptember 9.
KISTEMPLOMI GYERMEKMISE: Ma,
vasárnap van első alkalommal a nyári szünet után.
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 szentmise után a
kistemplomi hagyományos „tracsi-partira.”
TEMPLOMI HITTANÓRÁK: Szeptember10-én, hétfői napon kezdődnek a 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
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!

Évközi 23. Vasárnap
NYITOTT TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA:
Templomunk is csatlakozik a Szakrális Művészetek
Hetének rendezvénysorozatához szeptember 15-én,
szombaton, a Nyitott Templomok Éjszakájának
megrendezésével. Templomunk 23 óráig lesz
nyitva. Várjuk és betérésre hívogatjuk az erre
járókat. A betérőknek segíteni szeretnénk abban,
hogy lelkileg gazdagodva, szép élménnyel
távozzanak a templomból.
A harangok 15 fős csoportokban történő
meglátogatására is lesz lehetőség, délután 3 órától
este 7 óráig. Az utolsó csoport indulása 7 óra. A
toronylátogatásra már most lehet jelentkezni az
irodában. Alsó korhatár a 14. életév.
Este 6 órakor szokásos módon megtartjuk az esti
szentmisét. A szentmise után
Este 7 órakor "Állok Istenért, Egyházért,
hazáért" címmel Mindszenty József bíboros
életét bemutató monodrámát láthatnak és
hallgathatnak az érdeklődők a nagytemplomban. A
belépés díjtalan. A monodráma megtekintése után a
kistemplomban teaház várja a vendégeket
beszélgetésre 23 óráig. A teaházat a fiatalok
szervezik. A nap eredményes megrendezéséhez
bizalommal számítunk a kedves Hívek segítő
közreműködésére is. Kérjük, hogy aki teheti
hozzon magával édes, vagy sós süteményt, amivel
megkínálhatjuk a teaházba betérő vendégeket.
Előre is köszönjük a segítséget!
HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Az
Esztergomi Főegyházmegye a Bíboros Úr szándéka
alapján sokmillió forinttal támogatta a plébánia
építését. A támogatás töredék részét, 20 millió
forintot kölcsönként kaptuk. Eljött az ideje, hogy a
kölcsönt, legalább kisebb részletekben, de
elkezdjük törleszteni. A tartozásunk törlesztéséhez
kérjük a jövőben a kedves Hívek anyagi támogatását. A harmadikvasárnapi gyűjtések a jövőben ezt
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a célt szolgálják. Jövő, vasárnap, szeptember 16-án
lesz első alkalommal erre a célra a „harmadikvasárnapi” gyűjtés a szentmisék után a kijáratoknál.
Hálásan köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg!
ELŐADÁS
GYERMEKEKNEK:
Jövő
vasárnap, szeptember 16-án a kismise után 10 órai
kezdettel a Kistemplomban előadást hallgathatunk
és láthatunk. „Mese a pocakról” címmel. Az
előadás az édesanyákról és a születendő
gyermekekről szól a gyermekek számára.
KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA keretében az 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.
BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál professzor,
apostoli protonotárius vezetésével szeptember 19én, szerdán, 7 órakor lesz az első bibliaóra a
nagytemplomban Veni Sancte szentmise keretében. A bibliaórák témája Szent Péter apostol 1. és
2. levele magyarázatának a folytatása lesz.
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 KÓRUSÁ-ba szeretettel
várnak új jelentkezőket. Jelentkezés a próbák
alkalmával Fekete Andrea karnagynál. A próbákat
minden héten, csütörtökön este ½ 7-től ½ 9-ig
tartják a plébánia épületében.
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.
GALÉRIA 12: A Galéria 12 Egyesület
szervezésében szeptember 16-tól október 13-ig
tekinthető meg az „Út” című alkotóművészeti
kiállítás, a Hajnóczy u. 21. szám alatti kiállító
teremben, hétfőtől szombatig naponta 10-től 20
óráig. A kiállítás megnyitója szeptember 16-án,
vasárnap 19 órakor lesz. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
ÚJ EMBER MAGAZIN: Az Új Ember
Magazin szeptember-októberi száma megjelent.
Kapható a sekrestyében 450.- Ft-os áron.
ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCS VÁSÁR: A
jövőben rendszeresen, minden szerdán 10 órától
délután 5 óráig árusítanak a termelők friss hazai
árut.
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.
HÁZTARTÁSI SEGÍTSÉG KÉRÉSE:
Kétszemélyes család, Gábor Péter és Gábor Péterné
háztartási segítséget keres heti 2 alkalommal, napi
4 órában. Címük: 1122.Budapest, Maros u.38.
III.17. Telefonszámuk: 202-3443.
A HÉTEN LESZ:

Szerda: Szűz Mária szent neve emléknapja
Csütörtök: Aranyszájú Szent János püsp. és
egyht.
Péntek: Szent Kereszt felmagasztalása ünnep
Szombat: A fájdalmas Szűzanya emléknapja
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Sárai Borbála (IX.16.)
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Bánk Zoltán – Dacsev Diána (IX.14.)
Forgács Balázs – Sándor Barbara (IX.15.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Légrádi Ivánt (IX.12.)
Szijártó Olivért (IX.14.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Szeptember 13-án,csütörtökön este 6 órakor
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A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Iz 35,4-7a; Jak 2,1-5; Mk 7,30-37
Hétfő: 1Kor 5,1-8; Lk 6,6-11
Kedd: 1Kor 6,1-11; Lk 6,12-19
Szerda: 1Kor 7,25-31; Lk 6,20-26
Csütörtök: 1Kor 8,1b-7.11-13; Lk 6,27-38
Péntek: Szám 21,4-9; Jn 3,13-17
Szombat: Zsid 5,7-8; Jn 19,25-27
Vasárnap: Iz 50,5-9a; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35
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