Szt.Erzsébet Hírlevél
2009 március
Az imaapostolság általános szándéka:
Hogy a nők szerepét jobban értékelje, jobban használja fel a világ valamennyi
nemzete.

Egyházközségi naptár:

Egyéb


Felnőtt hittan – első téma - Az Egyház beavató szentségei márc. 2án, 18.15 órakor a plébánián hetente, hitbeli ismereteink mélyítésére.



Nagyböjti lelkigyakorlatos beszédsorozatot tart
Fekete András ferences atya márc. 19-20-21-én 18.00-kor




Nagyböjt minden pénteki napján keresztútat járunk az esti szentmise után.
Március 15-én vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmise keretében
kiszolgáltatjuk a betegek szentségét, ennek feltétele a kegyelmi állapot.
Szentgyónásra lehetőség van a kedves hívek számára. Kérem előre
jelentkezzen, aki szeretne részesülni.
2009. ápr.29-máj.3. 5 napos Czestochovai zarándoklatra még van néhány
hely Kb.380 zloty + 14.000.-Ft.-os költséggel. Kérjük a jelentkezést megejteni
5.000.-Ft előleggel Baran Jánosné Ildikónál, vagy a Plébánián.
Kérjük az Új ember olvasóit: ha továbbra is szeretnék olvasni kedves
lapjuk rendeljékmeg előre negyedévre a sekrestyében, mert nem tudjuk
járatni, ha nem mindig viszik.
Kicsoda Jézus? Hogyan lehetek biztos a hitemben? Miért olvassam a Bibliát?
Hogyan vezet minket Isten? Hogyan imádkozzak? Ha ezekre, és még sok
érdekes kérdésre keresed a választ, hívunk és várunk, jöjj az Alpha kurzusra!

Március 1. Nagyböjt 1. vasárnapja
Márc. 2. (hétfő) Felnőtt hittan katekézis indul a Plébánián 18.15-órakor
Márc. 3. (kedd)Biblia kör felnőtt híveink részére este 18.00-órakor a Plébánián.
Márc. 6. (első péntek) A szentmise után keresztutat tartunk este 18.00-órakor.
Márc. 8. Nagyböjt 2. vasárnapja
Nyugdíjas találkozó a Plébánián 16.00-18.00
Márc. 9. (hétfő) Felnőtt hittan, katekézis a Plébánián 18.15-órakor
Márc. 10. (kedd) 18.00-órakor Szentlélek imacsoport találkozó a Templomban.
Márc. 13. (péntek) Szentmise után keresztutat tartunk este 18.00.-órakor
Márc. 14.(szombat): A második parancsolat című K.Kieslovski filmet
láthatjuk a plébánián 18.00-kor.
Márc. 15. Nagyböjt 3. vasárnapja.
Betegek szentségének kiszolgáltatása a 10.30-as szentmisében.
Márc. 16. (hétfő)

Felnőtt katekézis (hittan) a Plébánián 18.15 óratól
Ek. Képviselőtestületi gyűlés a Plébánián19.00 órától / másik terem/
Márc. 17. (kedd) Biblia kör felnőtt híveink részére este 18.00-órakor lesz a
Plébánián.
III.19-21-án - Fekete András ferences böjti lelkigyak-os sorozatot tart csütpént-szomb. 18.00-as szentmisékben. Gyóntatás a mise előtt 17,00-tól.
Márc. 19. (csütörtök) Szt József ünnepe: szentségimádás 17,00-tól
Márc. 20. (péntek) Szentmise előtt keresztutat tartunk este 17.15-kor
Márc. 21 (szombat) 3. lelkigyakorlatos alkalom; 17.15-től szentségimádás
Márc. 22. Nagyböjt 4. vasárnapja.
Márc. 23. (hétfő) Felnőtt hittan katekézis a Plébánián 18.15-órakor
Márc. 24. (kedd) 18.00-órakor „Szentlélek imacsoport találkozó a Templomban
Márc. 25. (szerda) Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepe.
Márc. 27. (péntek) Szentmise után keresztutat tartunk este 18.00.-órakor
Márc. 29. Nagyböjt 5. vasárnapja
Márc. 30. (hétfő) Felnőtt hittan katekézis a Plébánián 18.15-órakor
Márc. 31. (kedd) Biblia kör felnőtt híveink részére este 18.00-órakor lesz a
Plébánián.

Szent Erzsébet Plébánia
Cím: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 39. T:258-4074
Fogadó órák hétfő 16-17, szerda 10-11, péntek 10-11





Ha szeretnél részt venni az Alphán, akkor szeretettel
várunk egy vacsorára 2009. március 13-án 19.00-kor.






Előzetes jelentkezés feltétlenül szükséges Agárdiné Kálnásy Évánál a 06-20361-1642 –os telefonszámon.
Az adóbevalláshoz kapcsolódóan kérjük a kedves híveket - Ne felejtsék
el a rendelkezést, befizetett adójuk 1%- áról a Magyar Katolikus Egyház
részére! Technikai szám: 0011 Ez nem kerül pénzbe, de elvész az állami
költségvetésben, ha nem tesszük. Nem rendszeresen járó de hitvalló
testvéreink részére vigyünk a nyomtatványt és kérjük szeretettel figyelmeztetve
őket. A lapocskák hátul a kis asztalon találhatók.



Ifjúsági hírek

Az elsőáldozási hittanok nagyböjtben 17-kor kezdődnek a plébánián.
Adoremus Junior márciusi száma: fiatalok számára javasoljuk lelki
táplálékul Nagyböjtre –hátul a kis asztalon
Gyermekmisékre Nagyböjt kezdetétől célkitűzésként kérem a kedves
Testvéreket, hogy a 9.00 órakor érkezzünk, tekintettel arra, hogy a szentmisét
pontosan szeretném kezdeni.

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

