Szt.Erzsébet Hírlevél
2009 május
Imaapostolság általános szándéka:
Hogy a világiak és a keresztény közösségek felelős előmozdítói legyenek a
papi és szerzetesi hívatásoknak.

A Feltámadt Úr Krisztus hív bennünket Egyházában a szeretetre és egységre
húsvéti szentségek által, különösen is az Eukarisztiában
/Szóljon erről az egyházatyák közül: Szt.Fulgentius ruspei püspök /

Krisztus titokzatos testének lelki építése szeretetben történik. Szent Péter ugyanis
azt mondja, hogy mint élő kövek lelki házzá, szent papsággá épülünk, hogy
Jézus Krisztus által Istennek tetsző lelki áldozatot mutassunk be (vö.1Pét 2,5).
Ez a lelki építés azonban sehol sem nyilvánul meg alkalmasabban, mint amikor maga
Krisztus titokzatos teste (vagyis az Egyház) nyújtja nekünk Krisztus testét és vérét a
kenyér és bor színe alatt: A kehely ugyanis, amelyet iszunk, Krisztus vérében
való részesedés, és a kenyér, amelyet megtörünk, Krisztus testében való
részesedés; mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan
egy kenyérben részesülünk (vö. 1Kor 10, 16-17).
Ezért kérjük, hogy az a kegyelem, amely által az Egyház Krisztus titokzatos
testévé lett, adja meg azt is, hogy e szeretetkötelék minden tagja megmaradjon e
szeretetben és e test egységében.
Méltán kérjük, hogy annak a Szentléleknek az adománya töltsön el, aki az Atyának
és Fiúnak a Lelke; mivel az egyedüli és valóságos Isten a Szentháromság
természete szerint egység és egyenlőség és szeretet, így együttesen szenteli meg
azokat, akiket gyermekeivé fogad.
Ezért mondja a Szentírás: A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt
szívünkbe az Isten szeretete (Róm 5,5).
Mert az a Lélek Szent, aki egyenként az Atyáé és a Fiúé, ő működik azokban,
akiknek megadja az isteni örökbefogadás kegyelmét, amelyet végbevitt még azokban
is, akikre vonatkozóan az Apostolok Cselekedeteiben azt találjuk, hogy megkapták
ugyanazon Lelket. Róluk mondja a Szentírás: A sok hívő mind egy szív egy lélek
volt (ApCsel 4,32), mert az Istenben hívők sokaságának szívét és lelkét eggyé tette
a Szentlélek, aki az Atyának és a Fiúnak egy Lelke, és az Atyával és a Fiúval egy
Isten.
Ezért tanítja az Apostol, hogy gondosan meg kell őriznünk ezt a lelki egységet a
béke kötelékében; így buzdítja erre az efezusiakat: Kérlek benneteket én, aki
fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet
kaptatok, teljes alázatban, szelídségben s türelemben. Viseljétek el egymást
szeretetettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki
egységet! Egy a Test, és egy a Lélek (Ef 4,1-4).
Tehát, amikor Isten az ő szeretetét a Szentlélek által kiárasztja és megőrzi,
ugyanakkor magát az Egyházat neki kedves áldozattá is teszi, hogy ez az Egyház
mindig képes legyen befogadni a lelki szeretet kegyelmét, és ezáltal önmagát
állandóan élő, szent és Istennek tetsző áldozatként mutassa be.

Egyházközségi naptár:
Április 26. Húsvét 3. vasárnapja
búzaszentelés
Ma délután 17.00-órakor fuvola–trombita-orgona hangverseny a templomban.
A hétköznapi szentmisék18,30kor kezdődnek már a nyári „rend szerint!
Ápr. 27. (hétfő) Felnőtt katekézis (hittan) a Plébánián 19.15 órától.
Ápr. 28. (kedd) Biblia kör ma elmarad!
Ápr. 29. (szerda) Sienai Szt. Katalin szűz és egyháztanító ünnepe
Ápr. 30. (csütörtök)
Május. 1. (péntek) Szent József a munkás. Első péntek.
Májusban esti szentmisék után (szombat kivételével) Lorettói litániát imádkozunk!
Máj. 2. (szombat) A szentmise reggel 8-kor elmarad! Este 18.30-órakor lesz.
Máj. 3. Húsvét 4. vasárnapja: Papi és szerzetesi hívatások vasárnapja.
10.15-kor a szentmise előtt anyák napi műsor.
Máj. 4. (hétfő) Felnőtt katekézis a Plébánián 19.15 órától
Máj. 5. (kedd)
19.15-órakor „Szentlélek imacsoport találkozó a Plébánián.
Máj. 6. (szerda)
Máj. 7. (csütörtök) Boldog Gizella emléknapja. Szentségimádás.17.30-tól
Máj. 8. (péntek)
Máj. 9. (szombat.) Szentmise reggel 8-kor, és este 18.30-kor.
Szentmisék : 9.00-órakor, 10.30, és 18.00-órakor
Máj. 10. Húsvét 5. vasárnapja
Máj. 11.(hétfő) 19.30-as EK Képvis.test.Gyűlés miatt a Katekézis 19.15 órától elmarad!
Máj. 12. (kedd) Biblia kör felnőtt híveink részére 19.15-kor kezdődik a Plébánián.
Máj. 13. (szerda) A fatimai Szűz Mária emléknapja.
Máj. 14. (csütörtök)
Máj. 15. (péntek)
Máj. 16. (szombat) Nepomuki Sz.János napja Szentmise reggel 8.00, és este 18.30órakor.
„Élő rózsafüzér” zarándoklat Budapest körül.
Szentmisék : 9.00-órakor, 10.30, és 18.00-órakor
Máj. 17. Húsvét 6. vasárnapja.
A tömegtájékoztatás világnapja.
Nyugdíjas találkozó a plébánián 16 órától
Máj. 18. Miseszándék:Lelkiadoptált magzatokért. Katekézis a Plébánián 19.15 órától
Máj. 19. (kedd) Néri Sz.Fülöp napja 19.15-órakor „Szentlélek imacsoport” a Plébánián.
Máj. 20. (szerda)
Máj. 21. (csütörtök)
Máj. 22. (péntek) .
Máj. 23. (szombat) Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú emléknapja.
Első áldozás előtti gyónás. Az első áldozó gyerekek szüleit is várjuk szeretettel!
Máj. 24.Urunk mennybemenetele Szmise csak de. 10-kor: Elsőáldozás ünnepe és 18.00-kor
Máj. 25. (hétfő)
Felnőtt katekézis (hittan) a Plébánián 19.15 órától.
Máj. 26. (kedd) Néri Sz.Fülöp emléknapja Biblia kör 19.15-órakor lesz a Plébánián.
Máj. 27. (szerda)
Május 28-30.
Pünkösdi Kórustalálkozó:
Minden nap 18 órától
kezdődik.
Esti szent-misét csak 30-án, Pünkösd Vigíliáján tart
18.00kor,
Dr Cserháti Ferenc püspök úr. Csak reggel 8-kor lesz minden
nap szentmise és litánia.
Részletek majd külön kiadásban!

Május 31. Pünkösdvasárnap

Szentmisék : 10.00-órakor, és 18.00-órakor

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

Egyéb




Május 4-én a Templomban 10.15-kor anyák napi köszöntőt tartunk!.
Felnőtt hittan:Hétfőnként 19,15-kor a plébánián a hitbeli ismereteink mélyítésére.
Hittantáboraink július hónapban lesznek ovisok, általános- és középiskolások
számára egyaránt. A jelentkezési papírok, részletek a hátsó asztalon találhatók.
Elsőáldozás: Mennybemenetel ünnepén 10-kor - Nagy ajándékot adhatsz , ha
imádkozol egy elsőáldozóért és a Szüleiért !
Az imakéréseket, melyeket a Jézus Szíve oltáron elhelyezett dobozba
bedobják, szándékunk a napi szentmisébe belekapcsolni.
Legértékesebb imádságunk Isten előtt a szentmiseáldozat - amely - Jézus
Krisztus megváltó áldozatának jelenvalóvá válása a szentmisében.
Nem olvassuk fel a bedobott szándékokat, de nem kevésbé fog Isten elé jutni.
Az Úr a rejtekben is meghallgat Téged !
Idén 20. alkalommal kerül megrendezésre Templomunkban Pünkösdi
Kórus Találkozó. A jubileumi rendezvény május28-tól 30-áig tart.








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!

Ha szeretnél részt venni „Alpha Kurzuson”, szeretettel várunk a
júniusi záró vacsorán! Időpontját később közöljük.









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. Amennyiben már beküldték
adóbevallásukat, és elfelejtettek rendelkezni az egyházi 1%-ról, a plébániára
eljuttatott rendelkező nyilatkozatok segítségével ezt még május 20-ig
megtehetik. A rendelkező nyilatkozatot tegyék borítékba, írják rá az adóazonosító
jelet, zárják le a borítékot és írják alá a ragasztáson átnyúlóan. A borítékot postán,
vagya plébánián leadva vagy személyesen juttassák el valamely APEH irodához
május 20-ig.
Hívjuk a kedves Testvéreket, az „Élő Rózsafüzér” zarándoklatra, amely május
16-án (szombaton) lesz! Gyülekeező a Szentkereszt templomnál 8.30-kor!
A Gyermekmisét nyáron is folytatjuk!
Légy szíves pontosan érkezz az ífi Alphára – megtiszteled vele a másikat!!
Megérkezett az Adoremus és az AdoremusJunior májusi száma:
az utóbbi fiatalok számára javasoljuk lelki táplálékul hátul a kis asztalon!

Templomunk miserendje
Hétköznapokon:
18:30 (májusban Lorettói litániát imádkozunk utána)
Szombati misék: regg. 8-kor (Lorettói litániával) és este 18:30 (anélkül)
Csütörtöki szentségimádás a ½ 7-os mise előtt!
Vasárnap:
délelőtt: 9:00 (gyermekek részére )
10:30
este:
18:00

