Szt.Erzsébet Hírlevél
2009 február

Az imaapostolság általános szándéka:
Hogy a pápa, a püspökök, és a papok tanításukban és Isten népének tett szolgálatukban
legyenek mindig nyitottak és tanulékonyak a Szentlélek tevékenységére.

Egyházközségi naptár:
Február 8. Évközi 5. vasárnap
Nyugdíjas találkozó a Plébánián(16.00-18.00).
Febr. 10.(kedd) Szent Skolasztika szűz.
18.00-órakor Szentlélek imacsoport találkozója a Templomban.
Febr. 11. (szerda)
A Lourdes-i Boldog. Szűz Mária megjelenése, a betegek világnapja.
Febr. 13. (péntek)
18.00-órától Jelmezes farsangi összejövetel a hittanos és hittanos
korú fiatalok, ill. szüleik részére a Plébánián! Fiatal zsűri - hatalmas
díjak??
( Kérjük a fiúk üdítőt, a lányok süteményt hozzanak!!!)
Febr. 14. (szombat) Szt. Ciril és Szt. Metód Európa társvédőszentjei.
Február 15. Évközi 6. vasárnap
A megválasztott Egyházközségi képviselőtestület igéretet tesz a
10.30-as Szentmisében, hogy mindenben az Egyház apostoli célját
és az egyházközség jogos érdekeit szolgálja.
Jan. 17. (kedd)
Biblia kör felnőtt híveink részére este 18.00-órakor lesz a Plébánián.
Február 22. Évközi 7. vasárnap.
Febr. 24. (kedd) Szt Mátyás apostol.
18.00-órakor a Szentlélek imacsoport találkozója a Templomban.
Febr. 25. HAMVAZÓSZERDA.
Szigorú böjti nap !
A Szentmise: este 18.00-órakor lesz hamvazással!
Febr. 28. (szombat)
Családi lelkinap a hittanos ill. hittanos korúk és szüleik részére
délelőtt a Plébánián: 9.00-12.30-ig
Március 1. Nagybőjt 1. vasárnapja
Március 8. Nagybőjt . vasárnapja Nyugdíjas korúak márciusi találkozója
Szent Erzsébet Plébánia
Cím: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 39. T:258-4074
Fogadó órák hétfő 16-17, szerda 10-11, péntek 10-11

NAGYBÖJT
Hamvazószerdán, a húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt első napján: az
előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap keresztet rajzol
(vagy nagyböjt első vasárnapján) a hívek homlokára miközben ezt mondja:
„Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel!” a hamu egyszerre jelképezi
az elmúlást és a bűnbánat szándékát.
XVI. Benedek pápa felszólít: A nagyböjt jó alkalom, hogy újra
felfedezzük a bűnbánat gyakorlatának valódi és örök
jelentőségét. A böjt segít, hogy legyőzzük önzésünket és
megnyissuk szívünket Isten és felebarátaink szeretetére. Helyes
gyakorlata megerősíti a test és a lélek egységét; az önként
vállalt lemondás segít átélni a rászorulók helyzettét is . Az
Istenre és másokra figyelő magatartás ébrentartása végett a
Szentatya a nagyböjti időben a lemondások gyakorlására, Isten
Igéjének befogadó hallgatására, imádságra és adakozásra
buzdít. A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése.
Hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart.

Egyéb
Szeretnéd elmélyíteni hitedet? Nagyböjti készületre vágysz?
Felnőtt Katekézist- hittant szeretnénk indítani, hitbeli ismeretek
megújítására, bővítésére.
Jelentkezni lehet:
Csomborné Jolinál
tel. 256-6928
Nagyné Angélánál
tel. 258-7186
Várjuk jelentkezésed! Hitoktatás időpontjait a jelentkezőkkel
egyeztettjük!







h

Dr Csókay Andrással febr 10-én 21 kor lesz beszélgetés a Mária Rádióban.
2009 május első hetében 5 napos Czestochovai zarándoklatot tervezünk
Kb.380 zloty + 14.000.-Ft.-os költséggel. Kérjük a jelentkezést nagyböjt kezdetéig
(II.25.) megejteni Baran Jánosné Ildikónál, vagy a Plébánián. Kérjük a
mihamarabbi jelentkezést 5.000.-Ft előleggel, hogy előnyben részesíthessük a
helyi egyházközséget, mert februártól hirdetjük a többi plébánián is.
Február 14-én 18.00-órakor Kaszap István alapítvány jótékonysági bált
rendez a Vigyázó Sándor Művelődési Házban (volt Dózsa Müv. Ház) a bál
fővédnöke: Juhász Judit (Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettese).
Belépőjegy ára: 3.500.-Ft/fő (vacsora és műsor), csak műsor esetén a jegy ára
1.200.-Ft/fő. Jegyek igényelhetők: Kerekes Sándorné Margitkánál tel.257-129
Február 28-án családos lelkinapot szervezünk hittanos, hittanos korúak és
szüleik részére a Plébánián. Jelentkezés február 20-ig a hitoktatónál, vagy a
plébánián!!!







Nagyböjt kezdetétől célkitűzésként kérem a kedves Testvéreket, hogy a 9-es
gyerekmisékre pontosan érkezzünk. Időben szeretném kezdeni a
szentmiséket, de ezt a megszokást csak közös erőfeszítéssel győzhetjük le !
Olvassuk a keresztény sajtót: az Új Embert , Keresztény életet, stb.,hallgassuk
a médiát. A keresztény ember kötelessége a hiteles forrásokból való tájékozódás
alapján való aktiv részvétel a politika és köz dolgaiban!
Egyébként, segítség nekünk az újság igények kielégítésében, a stabil
előfizetés és megrendelés.
Minden hónap második vasárnapján templomunk belső felújítására gyűjtünk.
Szeretnél megismerkedni a keresztény hit alapjaival? Életed értelmét
keresed? Mi történik a halál után? Van-e bűnbocsánat? Aktuális-e ma Jézus
tanítása? Ha ezekre, és még sok érdekes kérdésre keresed a választ, hívunk és
várunk, jöjj az Alpha kurzusra!

Böjte Csaba atya levele - Hogyan tovább?
Hogyan tovább?
- Nemcsak a részvények esnek, meg az árfolyamok,
hanem mintha a világ nagyhangú elöljárói is elcsendesedtek volna. A
politikusok elbizonytalanodtak, a bankárok sokkal visszafogottabban
nyilatkoznak. Talán ez nem is volna baj, az a szomorú, hogy az emberiség
nagy tömege, a holnaptól, már nem a jót, nem szép álmaik beteljesedését
várják, hanem reményvesztetten félnek az eljövendő napoktól, mely nagyon
sokak szerint csak munkanélküliséget, háborút, összeomlást, anarchiát,
pusztulást fog hozni. Félünk, mert szinte kitapintható, ahogy napról napra
párolog, vékonyodik el az embertársainkban, a közintézményeinkben vetett
bizalmunk, hitünk. Elillan az összetartozás kellemes érzése, az, hogy együtt
jobb, könnyebb, szebb ez a világ. Elmagányosodunk, bezárkózunk, félünk
egymástól, és sok mindenben megtorpanunk!!!
Igen biztos, hogy a világunk GDP-ben mért rohanása megtorpant. De
talán ismerős a kis nyuszi és a teknőc párbeszéde? A nyuszi szalad, a teknőc
ballag utána. A nyuszi nyüstöli a teknőcöt, hogy szedje már a lábát, de a
cammogó teknőc egyre csak azt mondja, hogy: te nyuszi, milyen jó, hogy ilyen
lassan haladunk! De miért lenne jó - kérdi a nyuszi - hogy lassan megyünk.
Mert nem jó felé megyünk - jön a csendes válasz a teknőctől!
Megtorpant a világunk, de nem is baj, - mondom fél szájjal - mert talán
nem jó felé mentünk. Nem hiszem, hogy nekünk még több autóra, és csillogóvillogó ruhára, lim-lomra, elektromos kütyüre lenne szükségünk. Jó lenne
most egy csendes, visszafogott séta. Úgy gondolom, hogy mindannyian arra
vágyunk, amit a betlehemi barlang jelképez, arra, amit a Mária karjaiban
simuló kisgyermek mosolya jelent: Biztonság, szeretet, egymást átkaroló
jóságra van szükségünk! Mária figyelő, egy életre kimondott alázatos igenjére,
Szent József megbízható férfiúi hűségére, ki a nem vér szerinti gyermekére is
gondoskodó jósággal tekint. Nekünk ma a család melegére, megértésre,

elfogadásra, a ránk ragyogó tekintettel felnéző kisdedekre van szükségünk.
És mindezt miért csak fél szájjal mondom? Az biztos, hogy nem azért,
mert nem hiszek a názáreti csendes, örömteli családi élet világot megújítani
tudó erejében. Hiszem, hogy mindaz, mi igazán értékes az életünkben, mi az
embert emberré teszi, azt nem tudja elvenni tőlünk a gazdasági válság, a
pénzügyi összeomlás, melyek országainkat érinti. Családod, barátaid iránti
őszinte szeretetedet, azt, hogy gyermekeiddel vidáman elmenjél kirándulni,
vagy egy zimankós este leüljél sakkozni, römizni, azt nem tudja senki elvenni
tőled. Azt, hogy egy jó sörre barátaiddal leülj és egymást férfiasan ugratva
elbeszélgessetek, gondolom megteheted, még ha nem is dübörög a
gazdaság.
Azért vagyok visszafogott, mert a szabad akaratú ember, félelmében,
a pánik hangulatban nem biztos, hogy ezt a csendes, visszafogott,
természethez, önmagához, családjához visszavezető utat fogja választani. A
harmincas évek elején kipattanó gazdasági világválságra se ezt a választ
adták a népek vezetői. A hatalomért, és annak megtartása érdekében, óriási
kölcsönöket vettek fel, újból felpergették a termelést, a fogyasztást, és
beindultak a hatalmas fegyvergyárak, a háborús gépezetek, és az
emberiséget belesodorták a második világháborúba. Az anyagiak
szorongatásából hihetetlenül gyorsan kinőttek a mindent elsodró, kegyetlen
jobb és baloldalú diktatúrák. Nem jó felé mentünk, a termelés, fogyasztás
mókuskereke már nagyon gyorsan pergett. Hiába volt mindenféle szerződés a
fenntartható világról, mi egyetlen gyárat se, sőt egyetlen villanyégőt sem
kapcsoltunk volna ki, ha lenne vevő, az előállított termékekre.
Megtorpantunk, hogyan tovább? Alázatos imádkozó lélekkel kérem az
Urat, hogy a názáreti csendes élet mellett tudjunk dönteni. Krisztus mutatja
nekünk a kétezer éves utat, a szeretet útját. Képesek vagyunk a
mindannyiunkat boldoggá tevő szeretet mellett dönteni, vagy világunk újból a
gonosz lélek játékszere lesz? Van megoldás, kiút, és lelkünk mélyén érezzük,
látjuk is ezt az utat. Merjünk külön-külön is, de együtt és a jó szándék által
vezetett őszinte szeretet útja mellett dönteni, nem feledve azt, hogy bármi is
történik körülöttünk, az nem jogosít fel bennünket arra, hogy letérjünk erről az
útról, melyen kívül minden más csak pusztulás, szakadék.

Templomunk miserendje
Hétköznapokon:
17:30
Szombat: reggel:
8:00 és
este: 17:30
Csütörtöki szentségimádás a ½ 6-os mise után!
Vasárnap: délelőtt: 9:00 (gyermekek részére)
10:30
este:
18:00

