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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 

 VENI SANCTE:

 

 A tanévkezdő szentmise a 
mai napon 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-től kezdődően ismét lesznek 
szentmisék a kisgyermekes családok részére 
vasárnaponként 9-kor kezdődően a kistemplomban. 
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 vasárnaponként 
este ½ 8 órakor kezdődik a nagytemplomban. 
Középiskolás és egyetemista korú fiatalokat, és 
minden más fiatalt szeretettel várunk a fiatalok 
szentmiséjére. 

TEMPLOMI HITTANÓRÁK:

 A 3. osztályos gyermekeket, akik ebben az 
évben kezdik az elsőáldozásra való felkészülésüket, 
hétfőnként várom a hittanórára délután ½ 5-re a 
kistemplomba. A hittanóra ½ 6 óráig fog tartani, és 
én, Zoltán atya, fogom vezetni az oktatást dr. Bod 
Magdi nénivel együttműködve. A hittanórára 
egyelőre nem kell hozni semmit, csak a figyelmet. 

 A Veni 
Sancte szentmisét követő héten, szeptember 8-án, 
hétfői nappal 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.  

 KÉPVISELŐ TESTÜLETI GYŰLÉS: 
Képviselő testületi gyűlés lesz, kivételesen a hónap 
második  hétfőjén,  szeptember 8-án,  este ½ 8-kor 

a plébánián. Szeretettel várjuk a testület tagjait. 
        BÉRMÁLÁS

 Felnőtt korú bérmálkozók számára az 
előkészítő beszélgetések később kezdődnek. Kellő 
időben a Hírlevélben és a hirdetésekben fogjuk 
tájékoztatni az érdeklődőket. 
 

: 
Plébániánkon legközelebb 2016-ban lesz bérmálás. 
A két éves előkészítő hittan most szeptember 
hónapban indul. A hittanórák csütörtökönként 
lesznek délután 4 és 6 között a plébánia 
tetőterében. Ide várja Gábor atya azokat a 
fiatalokat, akik az általános iskola hetedik 
osztályába járnak, ill. ennél idősebbek. 

SZENTLÉLEK SZEMINÁRIUM: A Jézus 
Szíve év és a Paray le Moniál-i zarándoklat 
folytatásaként, hogy ezek gyümölcsei megérle-
lődjenek a lelkünkben, és maradandók legyenek, 
„Élet a Lélekben” címmel lelkigyakorlatos jellegű 
előadássorozat indul a plébániánkon szeptember 
30-tól. A 9 hétig tartó szeminárium abban segít, 
hogy mélyebb kapcsolatot, barátságot  kössünk a 
Szentlélekkel. Hogy imaéletünk rendszeresebbé, 
keresztény életünk tartalmasabbá és gyümöl-
csözőbbé váljék. Az alkalmak keddenként 19- 21 
óráig -ig lesznek a plébánián. Az ingyenes asztalon 
találhatunk majd az alkalomról szóló szórólapokat.
 ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ: A Paray-le- 
Monial-i út résztvevői élménybeszámolót tartanak 
szeptember 16-án, kedden 19 órától a 
kistemplomban, melyre minden érdeklődőt szere-
tettel várnak!  Sok-sok fénykép is készül a napok 
eseményeiről, amelyek mindannyiuk számára 
emlékezetesek maradnak. A résztvevők ebben az 
élménysorozatban szeretnék részesíteni azokat, 
akik nem vehettek rész a zarándoklaton. Továbbá 
felhívjuk a kedves Hívek figyelmét, hogy riport 



 

 

készült a zarándoklat résztvevőivel. A riportot 
Madocsai Bea a Magyar Katolikus Rádió 
munkatársa készítette és a Kossuth Rádió „Tanúim 
lesztek” című műsorában hangzott el augusztus 26-
án. A riport hanganyaga elérhető a plébánia 
honlapján (www.varosmajoriplebania.hu).   
 ÚJ MINISTRÁNSOK jelentkezését várjuk. A 
ministrálás, vagy magyaros nevén az oltárszolgálat 
szép és kitüntető alkalom arra, hogy Isten 
dicsőségét hirdessük és másokat is erre buzdítsunk. 
A szép ministrálás a híveket is örömmel tölti el és 
imádságra buzdítja. A ministrálás szent szolgálat, 
mert annak szolgálunk, aki láthatatlanul is jelen 
van a szentmisében és a szent szertartásokban. 
Azokat a gyerekeket hívjuk, 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. 
 ZARÁNDOKLAT

 

: A San Giovanni 
Rotondoba, Pater Pio városába október 11. és 14. 
között Csépányi Gábor atya vezetésével induló 
zarándoklatra még lehet jelentkezni az irodában, 
illetve a zarándoklatot szervező utazási irodában: 
Julianus Tours, Utazási Iroda Bp. V. Ferenciek tere 
9. Irodavezető Kalamár Anikó. Tel: 374-0038 

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.  
 RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV: A sekres-
tyében 500.- Ft-os áron még kapható Szent II. 
János Pál gondolatai alapján készült Rózsafüzér 
imakönyv.        
 ŐSZI KATALÓGUS: Megjelent a Szent 
István Könyvklub őszi katalógusa, amely 
elsősorban a hitoktatás témakörével foglalkozik. 
Ezen kívül válogatást ad a kedvezményes könyvek 
széles választékából és az újdonságokból is. A 
katalógus az ingyenes asztalról elvihető.   
 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. 
 KARITÁSZ, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

 „A meglévő elektromos gépeink végüket járják: a 
porszívónk tönkrement, a hűtőnk fagyasztóján tenyér-
nyi a lyuk, a 20 éves automata mosógépemnek csapá-
gyas a hangja. A berendezésünk és az eszközeink 
zömét használtan kaptuk. Kevés dolgot vásároltam 
újonnan. Újat venni most sincs lehetőségem. 

     
 A segítségnyújtás reményében közöljük egyik 
bajba jutott testvérünk kéréseit. 

 Volt több félretett, féltve őrzött dolgom a 
pincében(számítógép, monitor, szőnyegek, asztal. 
szék, edények, örökségből maradt számomra kedves és 
fontos "értékek" is), amikre szükségem lenne, de a 
tavaszi lomtalanításkor tudtom és engedélyem nélkül 
mindenemet kipakolták az utcára és széthordták. 
 Szeretnék segítséget kérni. Akinek van 
elfekvőben használható porszívója, hűtője, mosógép 
stb.. szívesen elfogadnánk és használnánk amíg lehet.” 
 Kérjük, hogy aki fel tud ajánlani valamit a kért 
háztartási eszközök közül, jelentkezzék a plébánia 
irodájában. Előre is hálásan köszönjük.    Zoltán atya 
 
    HÉTEN LESZ
Hétfőn: Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) 
Pénteken: Szűz Mária szent neve                 
Szombaton: Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János 
püspök és egyháztanító 

    

 HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN:

Tóth Gábor Miklós – Klucsó Kata (IX.12.)                
dr. Polgár Balázs – Schwarcz Linda (IX.13.)  

 
Puskás Csaba – Gálmiklós Judit (IX.12.)  

Monspart László – Molnár Zsófia (IX.13.)  
 A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK: 

Váradi György Istvánnét (IX.8.) (Óbuda)   
Szijártó Károlyt (IX.13.) (Itt urnatemető)  
 

 
Dudás Margit Matildot (IX.8.) (Farkasrét)  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEIN-
KÉRT
 

: Szeptember 9-én, kedden este 6 órakor.  
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:  

Vasárnap: Ez 33,7-10; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20   
Hétfő: Mik 5,1-4 ; Mt 1,1-16.18-23  
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: 1Kor 9,16-19.22b-27; Lk 6,39-42  
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Szombat: 1Kor 10,14-22a; Lk 6,43-49  
Vasárnap: Szám 21,4-9; Fil 2,6-11; Jn 3,13-17 


