
 
2013. december 1.                         JÉZUS SZÍVE ÉV         ADVENT 1.VASÁRNAPJA 

 

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    Sürgősségi betegellátás: 213-9620 

Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és péntek du. 15.00-17.00  
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: hétfőtől szombatig 7.30-8.00  pénteken 18.30-19.30 vasárnap 17.00-18.00   

Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 
Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): szerdán 17.30-18.30 vasárnap 10.00-11.00 

X. évfolyam 40. szám 

 KÖZÖS SZENTÓRA: A mai napon elsővasárnapi 
közös szentórát tartunk 5 órától. A szentóra keretében 
tartott szentségimádást a CHEMIN NEUF közösség vezeti.
 ADVENT: Ma Advent első vasárnapja van. 
Adventben a hajnali „Rorate” misék hétköznapokon 
reggel 6 órakor lesznek. Hétfőn, szerdán és pénteken a 
rorate mise után 1/2 7-től a „Reggeli dicséretet” énekeljük. 
7 órakor kezdődik a rádiós szentmise. Keddi napokon a 
regnumi közösség fiataljainak részvételével gitáros énekek 
kísérik a rorate misét. Utána reggeli a kistemplomban.  
 ADVENT FOLYAMÁN hétköznaponként a 
reggeli 8 órai szentmise elmarad.   
 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: Adventi szom-
tokon az esti 6 órai szentmise elején történik. 
 PANNONIA SACRA MISE: December 4-én, 
szerdán, az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia 
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.  
 ELSŐCSÜTÖRTÖK: December 5-én, elsőcsütör-
tökön 4 órától 5 óráig közös szentségimádási órát tartunk a 
papi hivatásokért, a papok hűségéért.  
 ELSŐPÉNTEK

 

: December 6-án, elsőpénteken az 
esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet a magyar 
családokért Palkó Julián ferences atya mondja. Témája: 
„A megtestesülés a megváltásért.” A szentmise után 
beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánián.  

JÉZUS SZÍVE ÉV:

 

 Plébániánk 2013. október 4-től 
lelki megújulási évet hirdetett meg. Ez kilenc egymást 
követő elsőpénteki szentmisén való részvételből, 
szentségekhez járulásból álló lelki zarándokút, melynek 
célja az Úr Jézussal való személyes találkozás. Jézus Szíve 
plébániaként a Jézus Szíve tisztelet felelevenítése segít 
mindnyájunkat, hogy Jézushoz és –Őrá figyelve – 
egymáshoz is közelebb kerüljünk.   
 Gábor atya buzdító, tájékoztató level az ingyenes 
asztalon található a szórólapon.  

JÉZUS SZÍVE ÉV – REGGELI SZENTSÉG-
IMÁDÁS: A HIT évében kezdeményezett családlátogatás-
missziót imáikkal támogatták a kedves Hívek. Most a 
Jézus Szíve Évben „belső missziónkért”, plébániánk lelki 
megújulásáért kérjük imákat. Egy-egy reggeli 
szentségimádás is felajánlható erre a szándékra. Aki ezt 
szívesen megteszi, kérjük, iratkozzék fel az ingyenes 
asztalra kihelyezett lapra.  

 ZARÁNDOKLAT

 

: Plébániánk zarándoklatot 
szervez 2014. augusztus 15-től 22-ig a franciaországi 
Paray-le-Monialba, Jézus Szíve városába. Szeretettel 
hívjuk a kedves Testvéreket a Jézus Szíve év végén 
megrendezendő zarándok-latra, hogy Megújulási Évünk 
megkoronázásaként együtt részesüljünk e hely 
kegyelmében, ahol Jézus Alacoque Szent Margitnak, és 
rajta keresztül mindnyájuknak különleges módon feltárta 
Szívének szeretetét. A részletekről folyamatosan adunk 
tájékoztatást. Szeretettel bíztatunk mindenkit, hogy hagyja 
szabadon e nyári dátumot!   
      Gábor atya és a szervezők 

ORSZÁGOS KARITÁSZ GYŰJTÉS volt a múlt 
vasárnap a Magyar Katolikus Karitász és az intézményei 
javára. Hálásan köszönjük a kedves Hívek 490.000- Ft 
összegű adományát. Isten fizesse meg!  
 GYŰJTÉS PLÉBÁNIÁNK SEGÉLYEZETTEI 
RÉSZÉRE. A decemberi szokásos „harmadikvasárnapi” 
gyűjtés elmarad. Helyette december 15-én, vasárnap, a 
plébánia segélyezettei részére fogjuk gyűjteni az 
adományokat a szentmisék végén a kijáratoknál. A 
segélyezettek nevében is köszönjük az adományokat. 
Választható a pénzadomány helyett a tartós élelmiszer 
ajándékozása is, amiről az alábbiakban lehet olvasni.  
 ADVENTI ÉLELMISZER GYŰJTÉS

 A templomi gyűjtéssel párhuzamosan a Csaba utca és 
a Krisztina krt. sarkán lévő CBA üzletben is gyűjtünk 
tartós élelmiszereket. Ennek a gyűjtésnek a  pontos idő-
pontját a jövő heti Hírlevélben közöljük. Kérjük, hogy aki 
a gyűjtésben részt tudna venni, jelentkezzék az irodában, 
vagy Gábor atyánál! Az összegyűlt tartós élelmiszereket a 

: Tartós 
élelmiszert gyűjtünk a templomunkban december 9-től 15-
ig. Kérjük a kedves Híveket, hogy az adományokat majd a 
nagytemplomba hozzák el, amikor imádkozni jönnek, vagy 
szentmisére jönnek, és a Szent József oltárnál helyezzék el. 
Egyben kérjük, hogy ne az adományok mennyiségét 
tekintsék fontosnak, hanem inkább a minőségét. Ezért azt 
kérjük, hogy hozzanak fémdobozos húskonzervet, 
fémdobozos vagy üveges ételkészítményeket, olajos halat, 
műanyag flakonban étolajat, szörpöt, rizst, kristálycukrot 
stb.  
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plébánia Karitász csoportja juttatja el a nélkülöző 
családoknak. Az adventi időben különösen is jó alkalom ez 
arra, hogy buzgóbban gyakoroljuk az irgalmasság tetteit. 
 A KATOLIKUS KARITÁSZ SZERVEZET

 

 
kéri a kedves Híveket, hogy apró-és szárazsütemény-
nyel segítsenek a hajléktalan rászorulókon. A gyűjtés 
szervezője özv. Mádl Dalma asszony. Az adományo-
kat december 17-én, kedden, estig gyűjtjük a plébánia 
irodájában. Az adományokat hálásan köszönik.  

FELHÍVÁS

 „Adventben mindannyian törjük a fejünket, mivel 
okozhatnánk szeretteinknek örömet Karácsonykor. Sajnos 
sokan vannak körülöttünk, akiknek a megajándékozásán 
senki sem gondolkodik. Ők ezt a szép ünnepet egyedül 
töltik. Az ő magányukat szeretnénk enyhíteni a Szent Este 
előtti napokban, és átadni nekik egy apró ajándékcsomagot 
karácsonyi süteménnyel, gyerekek által készített 
karácsonyi képeslappal, vagy apró kézműves ajándékkal. 
Ezért kérjük a kedves Szülőket és Nagyszülőket, hogy 
meséljenek erről gyermekeiknek, unokáiknak! Biztosan 
lesznek közöttük, akik szívesen készítenek valami szép kis 
díszt, rajzolnak egy karácsonyi képeslapot, sütnek 
mézeskalácsot. Ha így lesz, kérem, hogy juttassák el 
ezeket a kincseket december 15-ig a templom irodájába, 
ahol én, Jáky Ildikó, átveszem ezeket az ünnep 
közeledtével. Előre is köszönök minden segítséget.” (Jáky 
Ildikó elérhetősége az irodában megtalálható)  
 

: Jáky Ildikó, Pokorni Zoltán XII. 
kerületi polgármester úr szociális ügyekkel foglakozó 
munkatársának kérését tolmácsoljuk a kedves Szülők és 
Nagyszülők felé:  

NYUGDÍJAS KLUB:

 

 Legközelebbi, összejövetel 
december 4-én, szerdán, lesz 10-től 12 óráig a torony 
földszintjén. Együtt lenni jó! 

FELNŐTT HITTAN: A „Gyarapodók” nevű 
elsőcsütörtöki összejövetel ezentúl korábban kezdődik a 
torony földszintjén. December 5-én 18 órától lesz a 
beszélgetés „Adventi-aszkézis” címmel. Szívesen látunk 
újonnan érdeklődőket is!    
 EGYHÁZZENEI ÁHITAT: Adventi egyházzenei 
áhitat lesz jövő szombaton, december 7-én este 7 órakor a 
nagytemplomban. Közreműködik a Vass Lajos zenekar.
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS

 

 lesz 
december 9-én, hétfőn, este ½ 8 -kor a plébánián. 
Szeretettel várjuk a testület tagjait.  

INGYENES JOGSEGÉLY-SZOLGÁLAT: a jövő 
héten ELMARAD

 

, helyette a hónap második keddjén, 
december 10-én 14-től 16 óráig a plébánia földszinti 
tárgyalójában lesz az ingyenes jogsegély-szolgálat. 

ADVENTI VÁSÁR: A Nyugdíjas Klub adventi vására 
lesz jövő vasárnap, december 8-án a kistemplomban 10 
órától.      
 KÖNYVBEMUTATÓ: Örömmel tudatjuk, hogy 
megjelent egy Városmajorhoz köthető kiadvány a 
Miatyánk imádságról. A könyv rövid bemutatója jövő 
vasárnap, december 8-án 10 órakor kezdődik a torony 
földszintjén. Ugyanitt kedvezményes árusítás és dedikálás 
is lesz.       
 FIGYELEM! VÁLTOZÁS: Decembertől a kölcsön-
könyvtár csütörtök helyett szerdán lesz nyitva 17.30-tól 
18.30-ig. A vasárnapi nyitva tartás változatlan, 10-11-ig.
 TERMELŐI PIAC: December hónaptól hétfőn, 
szerdán és pénteken lesz termelői piac a Szövetség az Élő 
Tiszáért Egyesület szervezésében a templom mellett 8-tól 
17 óráig. Az új piac ünnepélyes megnyitója december 4-
én, szerdán lesz 10 órakor. Forró teával, pogácsával, 
kóstolókkal és kedvezményes krumpli, hagyma és 

almavásárral várják a kedves régi és a leendő vásárlókat. 
Köszöntőt mond Jáky Ildikó szociális munkatárs, a piac 
megálmodója. Közreműködik a Csillagszemű 
táncegyüttes. 
 ETALON KIADÓ: Advent első és második 
vasárnapján, december 1-én és december 8-án a délelőtti 
misék után a templom előtt árusít az Etalon Kiadó vallási 
témájú DVD-ket és hitéleti kiadványokat.   
 2014-ES KÜLÖNBÖZŐ KÉPES FALINAP-
TÁRAK ÉS KÖNYVEK kaphatók a sekrestyében vagy a 
plébánia irodájában:   
 MISSZIÓS FALINAPTÁR Ára: 400.- Ft.-  
 AZ ÉLETVÉDŐ ZARÁNDOKLAT fényképeiből 
készült falinaptár. Ára 1500.Ft.-  
 PLACID ATYA KÖNYVE: „Isten kegyelméből” 
címmel november végén jelenik meg a bencés Placid atya 
könyve. A képeskönyv közel 60 fotón keresztül mutatja be 
Placid atya életét 2 éves korától napjainkig. A könyv 
megrendelhető: Páros Print BT. 06/30/552-9920 
telefonszámon, ill. a parosprint@gmail.com e-mail címen. 
 KIS SZENT TERÉZ írásaiból gyűjtött, az év minden 
napjára szóló idézeteket tartalmazó könyv kapható a 
plébánia irodájában. Kedves karácsonyi ajándék is lehet. 
Ára 1000.- forint.  
 VÁRNAI PÉTER atya könyve: Adventi gondolatok, 
Ára 1000 Ft.-         
 ADVENTI KÉPES KALENDÁRIUM: vásárolható az 
irodában 1.000.- Ft-ért. A Kalendárium előszavát és a napi 
fogadalmakat Zoltán atya írta. A naptár a betlehemi 
szereplők rajzos, kivágható figuráit tartalmazza. A napi 
feladat teljesítése után a színes kép kivágható. Karácsonyra 
a kivágott figurákból kis Betlehem készíthető. A nagyobb, 
ügyes kezű gyermekek már önállóan, a kisebbek szülői 
segítséggel készíthetik el saját Betlehemüket.  
      HÉTEN LESZ  
Kedden: Xavéri Szt. Ferenc áldozópap e. 
Szerdán: Damaszkuszi Szt. János áldozópap és egyh.tan. e 
Pénteken: Szt. Miklós püspök e . 
Szombaton: Szt. Ambrus püspök és egyh. tan.e.  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN  
Szabó Róza Mária (XII. 8.)  
Márton Sarolta Mária (XII. 8.)  
HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Bogáti Lászlónét (Farkasrét XII.2.) 
Demkó Istvánt (Itt urnatemetés XII.2.) 
Demkó Istvánnét (Itt urnatemetés XII.2.) 
Csöppenszky Ferencnét (Farkasréti Plébánia XII.2.) 
Naszályi Istvánt (Farkasrét  XII.3.) 
Hernádi Sándort (Farkasrét XII.6.) 
Pók László Jánost (Fiumei út. XII.7.) 

  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
December 3-án,kedden reggel 6 órakor 
SZENTMISÉT MONDUNK:  
December 6-án, este 6 órakor a Magyar Családokért 
December 7-én este 6 órakor:Szűz Mária Szepl. Szíve 
tiszteletére 
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

Hétfő: Iz 2,1-5 ; Mt 8,5-11  
Kedd: Iz 11,1-10; Lk 10,21-24  
Szerda: Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37  
Csütörtök: Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27  
Péntek: Iz 29,17-24; Mt 9,27-31  
Szombat: Iz 30,18-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8  
Vasárnap: Ter 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 

:  
Vasárnap: Iz 2,1-5; Róm 13,11-14; Mt 24.37-44 
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