
                           XVIII. évfolyam 28. szám

2021. szeptember 19.                                                                    Évközi XXV. vasárnap

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
1122 Budapest Csaba u. 5.        Honlap: 

Bankszámlaszám: OTP 11712004-20037934
Elérhetőségek: 212-4656        06-20-8280-555       email: 

Irodai ügyelet: Ignotus u. 9. Kedden és csütörtökön: de. 10.00-12.00, du. 16.00-17.00, Szerdán: du. 16.00-
17.00  Sürgősségi betegellátás: 213-9620

Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és csütörtök de. 10.00-12.00
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

Szeretetláng imaóra: minden csütörtökön 17.00       Rózsafüzér minden szombaton 17.15
Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): vasárnap 10.00-11.00

Felelős szerkesztő: Forgács Alajos plébános

www.varosmajoriplebania.hu

vmajorplebania@hcbc.hu

VENI SANCTE: Tanévkezdő és a Szentlelket
kérő szentmisére várjuk iskolás gyermekeinket, és
családjukat a mai vasárnapon 9 órára. Plébániánk
híveinek és családjainak közösségében kérjük a
Szentlélek segítségét a szorgalmas tanuláshoz és a
becsületes munkához.

ELSŐÁLDOZÁS: Hétfőn elkezdődött a
felkészülés a jövő évi elsőáldozásra. Hívjuk azokat a
3. osztályos gyermekeket, akik 2022. évben első
szentáldozáshoz szeretnének járulni.

CSERKÉSZTOBORZÓ: Idén is sok szeretettel
várják a cserkészek az érdeklődő, csatlakozni vágyó
gyermekeket a városmajori cserkészcsapatba.
Elsősorban 2. osztályos fiúkat és lányokat, valamint 3.
és 4. osztályos fiúkat várnak, de van lehetőség
korlátozott létszámban felsőbb évfolyamokba is
csatlakozni. Jelentkezni lehet a cserkészek honlapján:
varosmajor.cserkesz.hu/jelentkezes vagy a plébániai
irodában található jelentkezési lapon.
A játékos toborzó alkalmat a mai vasárnapon a 9 órai
szentmisét követően tartják a templom mellett, ahol a
személyes jelentkezés mellett lehetőség lesz
találkozni a vezetőkkel is.

VÁRJUK ÚJ MINISTRÁNSOK JELENT-
KEZÉSÉT. Azokat a gyermekeket, akik kedvet
éreznek az oltár szolgálatához, jövő vasárnap,
szeptember 26-án várjuk a 9-es mise után a
sekrestyébe.

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS: A hitoktatás
szeptember 13-án kezdődött a plébánián. Hívjuk és
várjuk a régi és új hittanosokat, gyerekeket, fiatalokat
és felnőtteket. Kérjük, hogy jelentkezzenek
hitoktatójuknál vagy a plébániai irodában a délutáni
órákban.

Plébániai hitoktatás 2021-22. tanév
I.osztály Csütörtök 16.30-

17.15
Plébánia
fszt.
előadó

Almásy
Katalin

II.osztály Csütörtök 17.15-
18.00

Plébánia
fszt.
előadó

Almásy
Katalin

III-IV.
(Elsőáldozó
jelöltek)

Hétfő 16.30-
17.20

Plébánia
fszt.
előadó

Merzich
Zsuzsan
na

V-VI. oszt. Hétfő 17.30-
18.15

Plébánia
fszt.
előadó

Almásy
Katalin

VII-VIII. oszt. Szerda 16-
17.30

Plébánia
tetőtér

Kristóf
atya

IX-X. oszt.
Bérmálkozásra
készülők II.év

Szombat 16-
17.30

Plébánia
tetőtér

Kristóf
atya

Megbérmáltak
„Builders”

Szombat 14-
15.30

Plébánia
tetőtér

Kristóf
atya

Haladó
hittanosok
bérmálkozás
után 18+

Szombat 19-
20.30

Plébánia
tetőtér

Kristóf
atya

Fiatal házasok
(1-5 éve
házasok)

Szombat 10-
11.30

Plébánia
tetőtér

Kristóf
atya

FELNŐTT KATEKÉZIS (Szentségek
felvételére előkészítő csoport)
Szeretettel várom felnőtt korú testvéreim jelentkezését,
akik a keresztség, bérmálás, Eucharisztia
szentségében még nem részesültek, és ezek
valamelyikének felvételét kérik. Az alsó korhatár a
jelentkezéskor betöltött 18. életév. A katekézis (hittan)
tervezett kezdése: szeptember 20. (hétfő).19:00-kor a
plébánia épületben (Ignotus utca 9.) Forgács Alajos
plébános



SZENTLÉLEK SZEMINÁRIUM: Élet a
Lélekben Szeminárium indul 2021. október 7-én és
december 2-ig tart csütörtökönként 19-21 óráig a
kistemplomban a Városmajori Plébánia és az
Emmánuel Közösség szervezésében. Szeretettel
várjuk a majori híveket, akik

szeretnék megtapasztalni a Szentlélek erejét,
többre vágynak istenkapcsolatukban és
szeretnék, ha Isten szava hozzájuk szólna.

Mire hívjuk a résztvevőket?
9 hetes lelkigyakorlatra,
napi 15 perc imára Isten Igéjével,
csütörtökönként gitáros dicsőítő imádságra,
tanításokra, kiscsoportos megosztásokra,
életgyónásra és
imádságra a Szentlélek kiáradásáért.  

„Ha röviden és személyesen szeretném
megfogalmazni, mi is az Élet a Lélekben
Szeminárium: az, amire minden keresztény vágyik.
Nekem legalábbis az addigi hagyományos
vallásosságomat élő istenkapcsolattá, egy életre szóló
kalanddá változtatta. A legjobb dolog, ami velem
történt.” Fábry Kornál atya.
Jelentkezési határidő: szeptember 27., hétfő.
Elektronikus jelentkezés: bit.ly/majorimegujulas
Papír alapú jelentkezés: a templomi hirdetőasztalon
található jelentkezési lapon, amit kérünk a
sekrestyébe leadni.

VÁROSMAJORI HÍRADÓ új száma elvihető
az ingyenes asztalról.

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS –t
tartunk a mai vasárnapon a templom fűtésének a
megtervezésére.

A VÁROSMAJOR PARK FELÚJÍTÁ-
SÁRÓL  ad tájékoztatást a Budapesti Fejlesztési
Központ pénteken (szept. 24.) a kistemplomban 17
órai kezdettel. Hívjuk-várjuk a környékbeli lakosokat.

RÁZÓS KÉRDÉSEK Online nyílt est új
időpontban a hónap 3. keddjén, szeptember 21-én 19
órától. Téma: Isten ma is gyógyít. Az Emmanuel
Közösség párizsi gyógyító alkalmairól lesz szó.
Elérhetőség:  Zoom: bit.ly/razoskerdes
YouTube: www.youtube.com/emmanuelkozosseghu

KERESZTELÉSI MEGBESZÉLÉS: Minden
pénteken 18.30-19.15 között a régi templomi irodában
(templom oldalán hátul) várja Kristóf atya azokat a
szülőket, akik szeretnék, hogy gyermeküket a
keresztség szentségében részesítse.

MAJORI IMALÁNC: A plébániai imaláncba
szeptemberben az alábbi linken csatlakozhatnak a hívek:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tB6
v1FJIKEIvIhTGNsDdySL4elPlpN-
tPBkkryhNYto/edit#gid=195934585

IRODAI NYITVA TARTÁS: A plébánia iroda
az Ignotus u. 9. cím alatt található. Kérjük, hogy az
irodát ügyeleti időben keressék személyesen vagy

telefonon. Ügyeleti idő: kedden és csütörtökön
délelőtt 10-12 és délután 16-17 óra között
szerdán: délután 16-17 óra között.
E-mail címünk: vmajorplebania@hcbc.hu
Telefon: 061/212-4656, 0620/828-0555.
URNA ÜGYINTÉZÉS: Kedden és csütörtökön
délelőtt előzetes telefonos megbeszélés szerint.

DUNA TELEVÍZIÓ: Jövő vasárnap, 26-án a
11 órai szentmisét a Duna televízió élőben
közvetíti. Akik erre a szentmisére jönnek, kérjük,
hogy pontosan érkezzenek.

SZENTMISÉK KÖZVETÍTÉSE: Vasárnap a
9 és 11, hétköznaponként a 7 órakor kezdődő
szentmisét közvetítjük templomunk youtube
csatornáján. Egyéni kérésre más szentmisét is
közvetítünk. Kérjük, igényüket jelezzék az irodában
vagy a sekrestyében. A reggel 7 órai szentmisét a
Katolikus Rádió, és a Bonum Tv is közvetíti.

KIÁLLÍTÁS: Még megtekinthető helyi
kiállításunk, melyre azokat az emléktárgyakat és
fényképeket gyűjtöttük össze, amelyeket a kedves
hívek az 1938. évi XXXIV. Eucharisztikus
Világkongresszusról megőriztek.
     A kiállítást a Szent József oltár mellett elhelyezett
vitrinekben, a kiállításról készült képeket a
honlapunkon tekinthetik meg. Köszönjük a
felajánlásokat! Köszönjük, hogy megosztották
emlékeiket.

JELES NAPOK A HÉTEN:
Hétfőn: Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong
Haszang Szent Pál és társaik, vértanúk
Kedden: Szent Máté apostol és evangélista
Csütörtökön: Pietrelcinai Szent Pió áldozópap
Pénteken: Szent Gellért püspök és vértanú
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:
Iváncsics Júlia (09.19.)
Percze Nara (09.19.)
Kőbányai Csenge (09.26.)
Isten éltesse a gyermekeket, szüleiket és
keresztszüleiket!
A HÉTEN BÚCSÚZTATJUK:
Duró Imréné (09.24.) Rákospalota
A HETI  SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Bölcs 2,12.17-20; Jak 3,16-4,3; Mk 9,30-37
Hétfő: Ezd 1,1-6; Lk 8,16-18
Kedd: Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
Szerda: Ezd 9,5-9; Lk 9,1-6
Csütörtök: Agg 1,1-8; Lk 9,7-9
Péntek: Bölcs 3,1-9; Mt 10,28-33
Szombat: Zak 2,5-9.14-15a; Lk 9,43b-45
Vasárnap: Szám 11,25-29; Jak 5,1-6; Mk 9,38-
43..45.47-48


