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2012. október 7.
30 ÉVES A KISMISE: 30 évvel ezelőtt,1982.
őszén tartották az első kismisét a kisgyermekek
részére a Kistemplomban. Az évforduló
alkalmából. október 7-én, a mai vasárnapon ünnepi
kismisét tartunk, ahova szeretettel várjuk
mindazokat, akik harminc évvel ezelőtt ott voltak a
kezdeteknél, akár szülőként, akár gyermekként.
OKTÓBER A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA:
Ezért októberben minden nap az esti 6 órai
szentmisék előtt, negyed 6-kor, együtt imádkozzuk
a rózsafüzért egyházunkért és hazánkért.
HIT ÉVE: Október 11-én, csütörtökön
Rómában XVI. Benedek pápa ünnepélyesen
megnyitja a Hit évét. Templomunkban az este 6
órakor tartandó ünnepi szentmisével csatlakozunk
az ünnephez. A szentmisén közreműködik az
énekkar.
ELSŐÁLDOZÁS: Október 14-én, jövő
vasárnap a 9 órai szentmisén lesz templomunkban
az elsőáldozás. 14 gyermek készül erre a nagy
ünnepre. Ezen a szentmisén a padok nagy részét az
elsőáldozók szülei és hozzátartozói részére tartjuk
fenn. A kisgyermekek miséje a kistemplomban
elmarad. A kedves Hívek imáiba ajánljuk az
elsőáldozókat!
RENDKÍVÜLI
KÉPVISELŐTESTÜLETI
GYŰLÉS lesz október 8-án, hétfőn, este 7-kor(!) a
plébánián. Szeretettel várjuk a testület tagjait.
KATEKUMENÁTUS:
Keddi
napokon
rendezendő foglalkozásokra hívjuk azokat, akik
még nem találkoztak a kereszténységgel,
szerdánként pedig azokat, akik elhidegültek és a
„maguk módján” hívők. Az összejöveteleken bárki
más is részt vehet, hogy lássa, miként lehet a hitről
nem csupán „bennfentesként” „bennfentesekhez”
szólni, azaz hogyan lehet a hívő életszemléletet a
mindennapi élettel szembesíteni. Természetesen a
katekumenátus tanfolyam csak elvileg létezik, mert

Évközi 27. Vasárnap
valósággá akkor válik, ha a kedves Hívek oda
másokat, vagyis keresőket és érdeklődőket
meghívnak, sőt, talán el is kísérnek. A
katekumenátus a felnőtt keresztségre illetve a
felnőttként végzett első szentgyónásra és
szentáldozásra készíti fel azt, aki erre szeretne
eljutni. A keddi beszélgetés sorozat október 9-én
kezdődik, a szerdai október 3-án elkezdődött.
Mindkettő a torony földszintjén 19 órakor.
72 ÓRA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL:
Október 12-től 14-ig rendezik országszerte a „ 72
óra kompromisszum nélkül „ nevű programot,
melynek
keretében
közhasznú
feladatokat
végeznek a résztvevők. A program megnyitásaként
október 11-én, csütörtökön az V. kerületi Erzsébet
téren padot festenek az önkéntesek 14 órától 17
óra 50-ig. A Városmajor is csatlakozik ehhez a
kezdeményezéshez. Október 13-án 13 órától
festenénk le a plébánia kerítését. Jelentkezni lehet
Őry Lucánál, aki a program helyi szervezője. Tőle
kapható bővebb információ. E-mail címe:
ory.luca@gmail.com
TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya
következő hittanórája október 15-én, hétfőn, este 7
órakor lesz a kistemplomban.
KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA: A
következő előadás október 21-én, vasárnap este 7
órakor lesz a kistemplomban. Előadó dr. Rétvári
Bence
államtitkár.
Előadásának
címe:
„Felszámolható-e a korrupció?”
SZÁLLÁS KÉRÉSE HATÁRON TÚLI
FIATALOKNAK:
A
Rákóczi
Szövetség
szervezésében október 21 és 23 között határon túli
fiatalok érkeznek Budapestre. Szállást keresünk
részükre, lehetőleg olyan családoknál, ahol
középiskolás vagy egyetemista korú fiatalok élnek.
A szállásadó 2 éjszakára biztosít alvási lehetőséget,

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

illetve reggelit és elkíséri a fiatalokat a különböző
programokra. Jelentkezni lehet az irodában
október 13-ig. Bővebb információ kapható
Pentelényi
Jakabtól
a
06/20/257-2997
telefonszámon.
BESZÉLGETÉS
SOROZAT:
„Zsinati
szemmel” címmel indítunk beszélgetés sorozatot
felnőtt hívek részére. Az október 11-én kezdődő
Hit éve kapcsán visszatekintünk a II. vatikáni
zsinat ma is időszerű legfontosabb tanításaira. Az
összejövetelek minden hónap első csütörtökén 19
órakor lesznek a torony földszintjén. Időpontok és
témák: november 8.(2.csütörtök!)- Egyház (papok,
hívek, szentek), december 6.- Liturgia és január 3.Ökumené (keresztények egysége).
CSALÁDLÁTOGATÁS: Bíboros főpásztorunk
kezdeményezésére plébániánk családlátogatásos
evangelizációt hirdet a Hit éve alkalmából. Olyan
családokat látogatunk, melyek a plébánia írásos
megkeresésére válaszolva hozzájárulnak, hogy
felkeressük őket. A családlátogatás céljai: Hírt adni
a plébánia életéről, programokról, tájékoztatást
adni
az
elmaradt
szentségek
vételének
lehetőségeiről, gyermekek és felnőttek számára, ill.
felvilágosítást adni az egyházat és a vallást érintő
aktuális kérdésekről. Ehhez a misszióhoz keresünk
házaspárokat és egyedülállókat is, akik kettesével
mennének el a családokhoz. A látogatók számára
három felkészítő alkalmat tervezünk. Első alkalom
október 8-án, hétfőn lenne a plébánián 19-től 21
óráig. Az első látogatásokat 2012. Adventjében
tervezzük. Jelentkezni lehet e-mail cím és telefon
megadásával Miklósi Balázsnál személyesen, vagy
a miklosi.kurator@gmail.com e-mail címen, ill. a
30/247-9872 telefonszámon. A jelentkezők közül
Zoltán atya személyes meghívással jelöli ki a
felkészítésen résztvevőket.
„RÓMA SZERETETTEL VÁR BENNETEKET” (XVI. Benedek pápa): 35. alkalommal
kerül megrendezésre a Taizé-i imatalálkozó,
ezúttal Rómában. A Katolikus Ifjúsági Mozgalom
szervezésében autóbuszos zarándoklat indul 2012.
december 27-től 2013. január 3-ig. Részvételi díj
27.000.- Ft és 55.- Euro. Korhatár 17-től 35 éves
korig. Idegen nyelv ismerete szükséges.
Előjelentkezés október 15-ig a plébánia
irodájában. Kérjük, hogy a jelentkezők október
31-ig 17.000.- Ft előleget fizessenek be az
irodában! . A találkozóval kapcsolatban bővebb
információk a www.taize.fr honlapon olvashatók.
A költségek esetleges csökkentésére a fiatalok
jótékonysági irodalmi estet szerveznek „Szép
estét” címmel. A szépirodalmi est október 27-én,
szombaton este 19 órától 21 óráig lesz a
kistemplomban. Várunk minden kedves érdeklődőt,
aki szívesen hallgatna a 20-30-as évek ihlette
szépirodalmi műveket, zenéket, vetítést tekinthetne
meg és adományával hozzá tudna járulni a fiatalok

római útjához. Bővebb információk a hirdetőtáblán
lévő plakáton olvashatók.
IFJÚSÁGI
KIRÁNDULÁS:
Előzetesen
hirdetjük, hogy október 20-án, szombaton „BEM”
(Bizalom – Egység – Megerősödés) kirándulásra
várja Gábor atya a plébánia fiataljait. Helyszín a
Holdvilág árok. A nap folyamán lesz
akadályverseny, számháború és szentmise.
Gyülekező ½ 9-kor a templom előtt, indulás 9
órakor. Visszaérkezés ide este 6 órára.
Kirándulás költsége diákoknak 500.- Ft
NYUGDÍJAS KLUB: Szeretettel várják a
plébánia nyugdíjasait minden hónap első és
harmadik szerdáján a torony földszintjén. A
legközelebbi össze-jövetel okt. 17-én lesz 10-től 12
ig. Együtt lenni jó!
2013-AS FALINAPTÁR: A Pápai Missziós
Művek 2013-as falinaptára kapható a sekrestyében
400.- Ft-os áron. A naptár eladásából befolyt
összeget kárpátaljai templomépítésre fordítják.
ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCS VÁSÁR:
Magyar termelőtől hazai termékek vásárolhatók
minden szerdán 10 órától délután 5 óráig a
templom előtt.
A HÉTEN LESZ:
Hétfő:Szűz Mária, Magyarok
Magyarország Főpátronája

Nagyasszonya,

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Szabó-Seres Laura (X.13.)
Rédey Csaba Márton (X.14.)
Pákozdy-Kiss Kitti (X.14.)
Kollai Flóra (X.14.)
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Németh Zoltán – Somogyi Virág (X.13.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Bóbis Gyulánét (X.9.)
dr. Koltai Lászlót (X.10.)
Forgács Bélánét (X.12.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Október 10-én,szerdán este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: : Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,216: Hétfő: Sir 24,23-31; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Kedd: Gal 1,13-24; Lk 10,38-42
Szerda: Gal 2,1-2.7-14; Lk 11,1-4
Csütörtök: Gal 3,1-5; Lk 11,5-13
Péntek: Gal 3,7-14; Lk 11,15-26
Szombat: Gal 3,22-29; Lk 11,27-28
Vasárnap: Bölcs 7,7-11; Zsid 4,12-13; Mk 10,1730

