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2009 augusztus

Imaapostolság missziós szándéka: Hogy azoknak a keresztényeknek, akiket nem kevés
országban krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek és üldöznek, elismerjék az
emberi jogokat, az egyenlőséget és a vallásszabadságot, úgyhogy saját hitüket szabadon
élhessék és megvallhassák.

Szól az Ars-i Szent
Vianney Szent János gondolatai és elmélkedései (részletek)
Az Üdvösségről
Sok keresztény van, ki azt sem tudja, hogy miért él a világon… „Istenem,
miért is helyeztél ide a világba?” – „Hogy üdvözítselek.” – „És miért akarsz
üdvözíteni?” – „Mert szeretlek.”
A jó Isten megteremtett minket és a világba helyezett, mert szeret;
üdvözíteni akar, mert szeret. Hogy az ember üdvözüljön, meg kell ismernie
Istent, szeretnie és szolgálnia kell Őt. Ó mily szép hívatás!... Mily jó, mily
nagy dolog Istent megismerni, szeretni, szolgálni! Ez az egyetlen
tennivalónk a földön. Elveszett idő, amit másra fordítunk. Mindent egyedül
Istenért kell végeznünk, munkáinkat az Ő kezébe kell letennünk…
Ébredéskor ezt kell mondani: „Istenem, ma érted akarok dolgozni!
Elfogadom, amit küldesz, hiszen Tőled jön. Fölajánlom magam áldozatul. De
lásd, Istenem, nélküled semmit sem tehetek; kérlek segíts engem!”
A halál óráján mennyire sajnáljuk majd azt az időt, amit haszontalan
fecsegésre, élvezetekre, semmittevésre fordítottunk ahelyett, hogy
megtettük volna a magunkét az önmegtagadásban, imában,
jócselekedetekben; gondoltunk volna szegény magunkra, sírtunk volna
szegény bűneinken! Akkor majd látjuk, hogy a mennyországért semmit
sem tettünk……
Azt mondja a világ, hogy nagyon nehéz üdvözülni, pedig valójában nincs
ennél könnyebb; megtartani Isten és az Egyház parancsait, kerülni a hét
főbűnt, vagy ha úgy tetszik, tenni a jót és kerülni a rosszat; ennyi az
egész.
Isten szeretete
A szeretetből teremtett ember nem élhet szeretet nélkül: vagy Istent
szereti, vagy önmagát és a világot……
A mennyországban nem lesz többé hit és remény, mert szétfoszlik az
értelmünket elhomályosító köd. Lelkünk megérti majd azt is, ami itt rejtve
(folytatás a 3. oldalon)

Egyházközségi naptár:
Augusztus 1. (szombat)
Szentmise csak este 18.30-kor van!
Augusztus 2. ÉVKÖZI 18. VAS Szentmisék: 9.00, 10.30 és 18.00-órakor.
17.15-től rózsafűzért imádkozunk, szentmise után titokcsere
Aug. 3. (hétfő)
Aug. 4. (kedd) Vianney Szent János Mária áldozópap
Aug. 5. (szerda)
Aug. 6. (csütörtök) Urunk Színeváltozása Szentségimádás 17.30-tól.
Aug. 7. (péntek) Első péntek
Aug. 8. (szombat.) Szent Domonkos áldozópap
Szentmise csak este 18.30-kor van!
Augusztus 9. ÉVKÖZI 19. VAS Szentmisék: 9.00, 10.30 és 18.00-órakor.
Aug. 10. (hétfő) Szent Lőrinc diakonus és vértanú
Aug. 11. (kedd) Szent Klára szűz
Aug. 12. (szerda)
Aug. 13. (csütörtök) Szt Maximilián Kolbe Szentségimádás 17.30-tól.
Aug. 14. (péntek)
Aug. 15. (szombat) Szűz Mária Mennybevétele Nagyboldogasszony
Szentmise este 18.30-kor van!
Augusztus 16. ÉVKÖZI 20. VAS. Szentmisék: 9.00, 10.30, és 18.00-órakor
Aug. 17. (hétfő)
Aug. 18. (kedd)
Aug. 19. (szerda) Szt. Bernát apát és egyháztanító
Aug. 20. (csütörtök) Szent István Király ünnepe, Magyarország
Fővédőszentje. Szentmisék: 9.00, 10.30 és 18.00-órakor.
Aug. 21. (péntek) Szt. X. Piusz pápa
Aug. 22. (szombat) Boldogságos Szűz Mária királynő mise este 18.30.
Augusztus 23. ÉVKÖZI 21. VAS.Szentmisék: 9.00, 10.30, és 18.00-órakor.
Aug. 24. (hétfő) Szent Bertalan Apostol ünnepe
Aug. 25. (kedd) Szent Lajos
Aug. 26. (szerda)
Aug. 27. (csütörtök) Szent Mónika
Szentségimádás 17.30-tól
Aug. 28. (péntek) Szt. Ágoston püspök és egyháztanító ünnepe
Aug. 29. Keresztelő Szt.János vértanúsága Mise csak este 18.30!
Augusztus 30. ÉVKÖZI 22. VAS.Szentmisék: 9.00, 10.30, és 18.00-órakor.
Aug. 31. (hétfő)
Szeptember 1. (kedd)
Szeptember 2. (szerda)

Templomunk augusztusi miserendje
Hétköznapokon:
18:30-kor
Szombati szentmise: is 18:30-kor !
Csütörtöki szentségimádás a ½ 7-es szentmise előtt!
Vasárnap: 9.00-órakor (gyermekek részére) 10:30-kor és este: 18:00 !

(folytatás az 1. oldalról)
volt előtte. Nem remélünk többé semmit, mert minden a miénk lesz és az
ember nem szokott reménykedni, hogy megszerez egy kincset, amely már
az övé… Hanem a szeretet! Ó az majd megrészegít minket, elmerülünk,
belefeledkezünk az isteni szeretetnek ebbe a tengerébe, megsemmisülünk
Jézus Szívének mérhetetlen szerelmében!...
A szeretet is előíz; előíze a mennyországnak. Ha képesek volnánk
fölfogni, érezni, ízlelni mindezt, mily boldogok lennénk! Az teszi oly
szerencsétlenné az embert, hogy nem szereti Istent.
A pap
Ki a pap? Ember, aki Istent helyettesíti; ember, aki Isten tejhatalmával van
felruházva. „Menjetek – mondja krisztus Urunk a papoknak – amint engem
küldött az Atya, én is küldelek titeket…” (Jn 20,21) „Minden hatalom
nekem adatott mennyben és a földön. Elmenvén tehát tanítsatok minden
népet…(Mt 28, 18-19) „Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket
megvet, engem vet meg.”(Lk 10,16)

Ima a papokért
Mennyei Atyánk, köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek, segítenek
bennünket életünk útjain.
Szenteld meg őket, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki
szentségeidet! Óvd meg őket a veszélyektől és adj nekik sok neked tetsző
örömet bennünk Téged szolgáló életükben!
Adj új papi és szerzetesi hívatásokat! Hívj szolgálatodba fiatal fiúkat és
lányokat, hogy ők magukat neked adva, a világról lemondva neked tetsző,
boldog életet éljenek!
Szűz Mária, az Egyház és a papok Édesanyja, könyörögj érettünk!
(Prohászka Imaszövetség)
A szentmiseáldozat
Minden jócselekedet együttvéve sem ér föl a szentmiseáldozattal; mert a
jócselekedet az ember műve, a mise pedig Isten műve. Ehhez hasonlítva
a vértanúság semmi. A vértanúság az ember áldozata, amelyet élete árán
készít az Istennek, a mise az Isten áldozata, amelyet saját testéből és
véréből készít az embernek.

A pap nem önmagáért pap, nem önmagának adja a föloldozást, nem
önmagának szolgáltatja ki a szentségeket, nem önmagáért van, hanem
értetek.

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

Ha templomba hív a harangszó és valaki kérdezné - hová mentek? – így
felelhetnétek „Megyek táplálni a lelkemet.”

Figyelő
Áron atya búcsúztatása aug.14-én 11-kor lesz a Szent Keresztben.
Aug. 7-én, első pénteken este fél 7-kor pedig gyászmisét tartanak.
A „családosokat” Augusztus 15-én szeretettel hívja a IX. Monostori
Családünnepre Lajos atya: részletek a plakáton a hirdetőtáblán!
Aug.16-án 9-es mise után szeretettel várom a fiatalokat kenuzásra!
Augusztus 20-án 17 órára szeretettel hív Bíboros atya Szent István
Bazilika ünnepi szentmiséjére és a Szent Jobb körmenetre.
Eu Autómentes Nap Rákosmentén 2009. szept. 19-én, szombaton.
Alpha kurzus indul szeptember végén. Kicsoda Jézus? Miért
olvassam a Bibliát? Hogyan vezet minket Isten? Hogyan imádkozzak?
Ha ezekre, és még más kérdésekre is keresed a választ, hívunk és
várunk.
Ha szeretnél részt venni az Alpha kurzuson, akkor szeretettel
várunk egy vacsorára 2009. szeptemberben 18-án 19órakor.
Előzetes jelentkezés a kurzusra feltétlenül szükséges a Plébánián
vagy Agárdiné Kálnássy Évánál a 06-20-361-1642 –os
telefonszámon.

•

És ha valaki az oltárszekrényre mutatva kérdezné: - Mi ez az aranyozott
ajtó? – mondhatnátok: - Éléskamra; ez az én lelkem éléskamrája.

•

- Kinél van a kulcsa, ki a szétosztó, ki készíti el a lakomát, ki szolgál föl az
asztalnál?

•
•

- A pap.

•
•

- És mi az étel?
- Krisztus Urunk drága teste és vére…
- Istenem, Istenem, mennyire szeretsz minket!...
A pap Jézus Szívének szeretete. Amikor papot láttok gondoljatok a mi
Urunk Jézus Krisztusra
Vianney Szent János gondolatai és elmélkedései (részletek)

•

