
                          IX. évfolyam 25.szám 

 
2014. augusztus 31.                                           Évközi 22. vasárnap 

 

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, 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 

  ÚJ MUNKAÉV KEZDŐDIK

 

: 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 
kellemes és szép nyári élmények kísérjenek 
bennünket a mindennapi fárasztó munkában is. 
A munka és a pihenés váltakozása adja életünk 
értéket. Isten ajándéka napjainkban, ha van 
munkahelyünk, mindennapi munkánk. Az Úr 
segítségét kérjük azok számára, akik elveszí-
tették munkahelyüket, és most az álláskeresés 
nehézségeivel küszködnek. Az Úr áldása kísérje 
mindnyájunk életét, munkáját.  

SZENTMISÉK RENDJE: Szeptember 1-től, 
hétfőtől ismét lesz hétköznap 8-kor is szentmise.   
 IRODAI ÜGYELETI REND: Szeptember 1-
től, hétfőtől visszaáll a szokásos irodai rend. 
Hétfőtől péntekig minden nap délelőtt 10-től 12-
ig és délután 4-től 5-ig lesz irodai ügyelet.  
 VENI SANCTE:

vasárnaponként este ½ 8 órakor kezdődik a 
nagytemplomban. Középiskolás és egyetemista 

korú fiatalokat, és minden más fiatalt szeretettel 
várunk a fiatalok szentmiséjére. 

 Előzetesen hirdetjük, hogy a 
tanévkezdő szentmise szeptember 7-én, jövő 
vasárnap lesz, 9 órakor, a nagytemplomban. Ide 
várjuk az alsó és felső tagozatos gyermekeket, 
középiskolásokat, valamint a kisgyermekes 
családokat is. A plébánia híveinek és családjainak 
közösségében kérjük a Szentlélek segítségét a 
becsületes munkához és a szorgalmas tanuláshoz. 
Szeptember 21-étől kezdődően ismét lesznek 
szentmisék a kisgyermekes családok részére 
vasárnaponként 9.10-kor kezdődően a kistemp-
lomban. Ezekre a „kismisékre” csak az alsó 
tagozatos korú, illetve az ennél kisebb gyermekek 
jöhetnek a szüleikkel. A felső tagozatos és 
középiskolás korú diákokat a nagytemplomi 9 órai 
diákmisére várja Gábor atya. Az ifjúsági szentmise  

  TEMPLOMI HITTANÓRÁK:

 

 A Veni 
Sancte szentmisét követő héten, szeptember 8-án, 
hétfői napon kezdődnek a plébániai hittanórák. A 
hittanórák rendje lényegében a tavalyi beosztás 
szerint fog ebben az évben is alakulni. Az esetleges 
változásokról a későbbiekben kifüggesztett óra-
rend fog tájékoztatni. 

ELSŐCSÜTÖRTÖK: Szeptember 4-én, 
elsőcsütörtökön 4-től 5-ig közös szentségimádási 
órát tartunk a papi hivatásokért, a papok hűségéért. 
Szükség van a Híveknek a pásztorokért mondott 
imájára. Ha valaki nem is tud részt venni ezeken az 
elsőcsütörtöki közös szentórákon, kérjük, hogy ne 
mulassza el senki a papi hivatásukat követő 
fiatalokért, a papi életre és szolgálatra meghívó 
isteni hívást a szívükben meghalló és a hívó szót 
követő fiúkért. Ugyan így a pappá szenteltek 
hűségéért is kell imádkoznunk, hogy a szolgálatba 
bele ne fáradjanak, bele ne fásuljanak, hűtlenül el 
ne hagyják.     
 ELSŐPÉNTEK: Szeptember 5-én, első-
pénteken az esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet 
a magyar családokért Boldvai Márton Bertalan, 
premontrei atya mondja. Témája: „Hittant a mai 
fiataloknak? Hogyan?” A szentmise után 
beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánián. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.  
 KÉPVISELŐ TESTÜLETI GYŰLÉS:  
Előzetesen hirdetjük, hogy képviselőtestületi 
gyűlés lesz, kivételesen a hónap második hétfőjén 
szeptember 8-án, este ½ 8-kor a plébánián. 
Szeretettel várjuk a testület tagjait. 
 MÁRIACELLI ZARÁNDOKLAT: Az idei 
plébániai fogadalmi autóbuszos zarándoklatunk 
Máriacellbe szeptember 13-án és 14-én lesz.   
Szeretettel kérjük azokat a kedves Híveket, akik  



 

 

jelentkeztek a zarándokútra, hogy jöjjenek be az 
irodába, ahol átvehetik az út programját, a 
befizetést igazoló elismervényt, valamint az 
autóbuszba való beszállás és helyfoglalás 
jegyét.Köszönjük a fáradozást.  
 NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi, nyári 
szünet utáni első összejövetel szeptember 3-án, 
szerdán, lesz 10-től 12 óráig a torony földszintjén. 
Szeretettel hívjuk és várjuk az új jelentkezőket is. 
A nyugdíjasok klubjának jelszava a találkozás 
célját és gyümölcsét fogalmazza meg. „Együtt 
lenni jó! „ A cél, hogy egymást megismerve 
egymás segítségére is tudjunk lenni szükség esetén 
és a lehetséges módon. A találkozás és együttlét  
gyümölcse pedig az öröm, amit együtt átélünk és 
magunkkal vihetünk a legközelebbi találkozásban 
kapott újabb örömig.    
 INGYENES JOGSEGÉLY-SZOLGÁLAT: 
Az új munkaévben is lehetőség nyílik arra, hogy 
ügyes-bajos dolgainkban jó tanácsot, eligazítást, 
útmutatást kapjunk. Az ingyenes jogsegély 
szolgálat dr. Vathy Magdolna ügyvédnő, 
jogtanácsos közreműködésével ebben az évben is a 
kedves Hívek rendelkezésére áll. A jövő héten, 
szokás szerint, a hónap első keddjén, szeptember 2-
án 14-től 16 óráig a plébánia (Ignotus u. 9.) 
földszinti tárgyalójában lesz az ingyenes jogsegély-
szolgálat.       
 TALÁLT TÁRGYAK: A nyári Családos 
táborban sok-minden, főképpen gyermekruhák, 
kisebb játékok ott maradtak. A megtalált tárgyak 
átvehetők a plébánia irodájában a hivatalos időben 
vagy vasárnaponként a 9 órai szentmisék után.  
 MEGHÍVÓ

 „A Budaörsi Római Katolikus Egyházközség 
örömmel tudatja a kedves Hívekkel, hogy a 
Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére emelt budaörsi 
Kő-hegyi kápolna megújult. Ez a szent hely közel 
száz éven keresztül a Buda és Pest-környéki hívek 
szívesen látogatott búcsújáró helye volt. 
Ünnepélyes birtokbavétele 2014. szeptember 13-
án, szombaton 10 órakor lesz. Az ünnepi 
szentmisét Spányi Antal megyéspüspök celebrálja. 
Ezzel az eseménnyel az üdvös búcsú-hagyomány 
folytatását is célul tűztük ki. Szeretettel várjuk a 
kedves városmajori Híveket! Az esemény 
fontosságára tekintettel részvételi szándékukat a 
06/30/221-8028-as sz. telefonon szíveskedjenek 
jelezni!”       
 

: Szeretettel tesszük közzé Heti 
Hírlevelünkben a budaörsi plébánia ünnepi 
eseményére szóló kedves meghívásukat. 

EGYETEMI LELKÉSZSÉG KÉRÉSE: A 
lelkészség rászoruló fiúknak, lányoknak (esetleg 
házaspároknak) keres szálláslehetőséget a 
2014/2015-ös iskolaévre, ill. ennél hosszabb 
időtávra. Kérjük azokat a kedves Híveket, akik 

egyetemistákat tudnának elhelyezni - akár csak 
egy személyt is – szerény térítés ellenében, azok 
jelezzék elsősorban e-mailben, vagy rövid 
levélben, amelyet az Egyetemi Lelkészség 
leveles ládájába lehet bedobni. Cím: 
1117.Budapest, Magyar Tudósok körútja 1.                                    
       E-mail cím:  egylelk@yahoo.com. 
  
 A PANNONIA SACRA KATOLIKUS ISKOLA 

    

 
évkezdő Veni Sancte szentmiséje lesz a 
templomunkban a mai vasárnapon, augusztus 
31-én, délután 3 órakor. Öröm látni a sok 
iskolás gyermeket, akik a szülők gondossága 
révén katolikus szellemű iskolában kezdhetik és 
folytathatják általános iskolai tanulmányaikat. 
Imádkozzunk plébániánk katolikus iskolájáért, a 
diákokért, a szülőkért, de különösen is a 
pedagógusokért, hogy hitre, tudásra, minden 
szépre és jóra neveljék a növendékeiket. Aki 
anyagilag is szeretné támogatni az iskola 
munkáját és működését, a plébánia irodájában 
kérhet és kaphat csekket az adomány 
befizetéséhez. Hálásan köszönjük. 

HÉTEN LESZ
Szerdán: Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító  

    

 
 KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN

           

:  
Móré Johanna(IX.6.)  
Takács Abigél(IX.7.)  
Magyar Álmos (IX.7.) 

 HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN:

 
 

  
Bors Bence – Janocsik Lívia (IX.5.)  

SZENTMISÉT MONDUNK:

Szeptember 5-én, este 6 órakor Magyar 
családokért  
Szeptember 6-án, este 6 órakor Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve tiszteletére         

  
Szeptember 4-én, este 6 órakor Papi 
hivatásokért 

 
 SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT

 

: 
Szeptember 3-án, szerdán reggel 7  órakor. 

 A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  
Vasárnap: Jer 20,7-9; Róm 12,1-2; Mt 16,21- 27 
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: 1Kor 4,1-5; Lk 5,33-39  
Szombat: 1Kor 4,6b-15; Lk 6,1-5  
Vasárnap: Ez 33,7-10; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20 
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