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2021. szeptember 26.                                                                    Évközi XXVI. vasárnap 

 

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

Bankszámlaszám: OTP 11712004-20037934 
Elérhetőségek: 212-4656        06-20-8280-555       email: vmajorplebania@hcbc.hu 

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 

 

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS: 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 
Óvodások 5 –
éves kortól – 
2. osztályig 

Csütörtök 17.00-
17.45 

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 

 

ELSŐÁLDOZÁS: Elkezdődött a felkészülés a 
jövő évi elsőáldozásra. Továbbra is hívjuk azokat a 
3. osztályos gyermekeket, akik 2022. évben első 
szentáldozáshoz szeretnének járulni.  

 

 

 

 

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. 

FELNŐTT KATEKÉZIS (Szentségek 
felvételére előkészítő csoport) 
Szeretettel várom továbbra is 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) 
szeptember 20-án (hétfő) 19:00-kor kezdődött a 
plébánia épületben és hétfőnként ebben az időben 
folytatódik. (Ignotus utca 9.)  Forgács Alajos 
plébános 

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. 

ELSŐPÉNTEK: Október 1-én, első pénteken 
az esti 6 órai szentmisét a magyar családokért 
ajánljuk fel. A szentmisét és a szentbeszédet Dr. 
Monostori László esperes, plébániai kormányzó atya 
mondja. Témája: „A Regnum élmény-
pedagógiája”. A szentmise után beszélgetésre is lesz 
lehetőség a kistemplomban. Mindenkit szeretettel 
várunk. 

RÓZSAFÜZÉR: Október a Rózsafüzér 
hónapja. Hétköznapokon ¼ 6 órától a Rózsafüzér 
imádságot mondjuk a templomban.  

 



 

 

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. 

HÉTKÖZNAPOK LELKIGYAKORLATA: 
Ha belefáradtál a teljesítmény kényszerbe és 
szeretnél igazán boldogító kapcsolatban lenni 
Istennel, önmagaddal, másokkal és megtapasztalni 
Isten szeretetét, gyere el az élet szép és nagy 
kalandjára: a „Szent-Ignác-i” lelkigyakorlatra! Ez 
egy szemlélődő ima a Szentírás segítségével. A 
lelkigyakorlat helyszíne a templom tornyának 
földszinti terme. Időpont hétfői napokon délután  
½ 5-től ½ 7-ig vagy kedden 8-tól ¼ 10-ig. Kezdés: 
október 11-én. Vezetők: néhai Beöthy Tamás 
jezsuita atya világi munkatársai. „Nem a sok tudással 
lakik jól a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg 
érzékeli, ízleli.” Szent Ignác 

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tB6v1F
JIKEIvIhTGNsDdySL4elPlpN-
tPBkkryhNYto/edit#gid=195934585 

 

ONLINE RÓZSAFÜZÉRES LELKIGYA-
KORLAT-ra hívja a Laudes Kiadó 2021 
októberében azokat, akik Mária példáját követve 
szeretnének mindenkor IGENT mondani Isten 
akaratára, és ehhez az Úr segítségét kérik, és azokat, 
akik szeretnének jobban elmélyülni az imádságban, 
erőt merítve a rózsafüzér titkaiból. Regisztráció és 
jelentkezés: https://laudetur.hu/isten-tenyeren/ 

VÁROSMAJORI HÍRADÓ új száma elvihető 
az ingyenes asztalról. 

HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS során 
460.850.- Ft gyűlt össze a múlt vasárnap a templom 
fűtésének a megtervezésére. Köszönjük! 
 

DUNA TELEVÍZIÓ: A mai vasárnapon 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 az 1938. évi XXXIV. Eucharisztikus 
Világkongresszusról megőrzött emléktárgyakból.  

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: Páli Szent Vince áldozópap 
Kedden: Szent Vencel vértanú és Ruiz Szent Lőrinc 
és társai, vértanúk 
Szerdán: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael 
főangyalok 
Csütörtökön: Szent Jeromos, áldozópap és 
egyháztanító 
Pénteken: A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux.i) 
Szent Teréz, szúz és egyháztanító 
Szombaton: Szent Őrzőangyalok 
 

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:  
Kőbányai Csenge (09.26.) 
Isten éltesse a gyermekeket, szüleiket és 
keresztszüleiket! 

HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN: 
Dijols Guillaume – Molnár Linda (okt.2.) 
 

A HÉTEN BÚCSÚZTATJUK: 
Dr. Fábry Éva Mária (okt.1.) Farkasrét 
 

A HETI  SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI: 
Vasárnap: Szám 11,25-29; Jak 5,1-6; Mk 9,38-
43..45.47-48 
Hétfő: Zak 8,1-8; Lk 9,46-50 
Kedd: Zak 8,20-23; Lk 9,51-56 
Szerda: Dán 7,9-10.13-14; Jn 1,47-51 
Csütörtök: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Lk 10,1-12 
Péntek: Bár 1,15-22; Lk 10,13-16 
Szombat: Bár 4,5-12.27-29; Lk 10,17-24 
Vasárnap: Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 


