Szt.Erzsébet Hírlevél
2009. szeptember
Imaapostolság általános szándéka: Hogy Isten szavát, mint a szabadság és az
öröm forrását, jobban megismerjék, befogadják és éljék.

Életem ott van Isten tenyerén,
Azért nem félek én.
Ezért van az, hogy bármi fáj nekem, mosolyog a szemem.
Száz jajszó közt is bízom vakon,
Hitem föl nem adom.
Rám törhet ezer baj, veszély, Isten így szól: "Ne félj!"
Miért és mitől félhetnék én Isten tenyerén?!
Uram, jó nekem itt lennem,
soha ne engedj más helyet keresnem!

23. (szerda)
Pietreleina-i Szent Pio szerzetes és áldozópap
24. (csütörtök) Szt. Gellért püspök és vértanú Szentségimádás 17.30-tól
25. (péntek)
26. (szombat) Szent Kozma és Damján vértanúk
Szeptember 27. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP.Szentmisék:. ¾ 9, 10 és 18-órakor
28. (hétfő)
29. (kedd)
Szt. Mihály, Szt. Gábor és Szt. Rafael Főangyalok
30. (szerda) Szent Jeromos áldozópap és egyházatnító
Október 1. (csüt) Kezdődik az októberi rózsafüzér imádkozás, a szmisék előtt
félórával! A világosság rf. titkait mondjuk. Szentségimádás 17.30-tól!
2. (péntek) Első péntek
3. (szombat) Szent Kozma és Damján vértanúk
Október 4. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP. Szentmisék: ¾ 9, 10 és 18-órakor
17.15-től rózsafűzért imádkozunk, szentmise után titokcsere

Templomunk miserendje
Hétköznapokon:
18:30-kor
Szombati szentmise:
8.00 és 18:30-kor
Csütörtöki szentségimádás a ½ 7-es szentmise előtt!
Vasárnap:
¾ 9 (gyermekek részére) 10-kor és este: 18 órakor

Egyéb

Egyházközségi naptár:
Szeptember 1. (kedd)
2. (szerda)
3. (csüt) Nagy Szt Gergely pápa és egyháztanító Szentségimádás 17.30-tól
4. (péntek) Első péntek
Szept. 5. (szombat.) Kalkuttai Boldog Teréz szűz
Szeptember 6. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP Szentmisék: 9.00, 10.30 és 18.00-órakor.
17.15-től rózsafűzért imádkozunk, szentmise után titokcsere
7. (hétfő) Szt. Márk, István, és Menyhért Áldozópapok (Kassai vértanúk)
8. (kedd) Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)
9. (szerda) Claver Szent Péter áldozópap
10. (csütörtök) Szentségimádás 17.30-tól
11. (péntek)
12. (szombat) Szűz Mária szent neve
Szeptember13. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP. Veni Sancte 9.00 , 10.30 és 18-kor.
A Rákoskeresztúri Szt. Kereszt Felmagasztalása Templom Búcsúja
14. (hétfő) A Szent Kereszt Felmagasztalása
19.15-órakor képviselő-testületi ülés lesz a Plébánián!
15. (kedd) A fájdalmas Szűzanya
Elsőáldozók szülői megbeszélését tartjuk 19.30kor a Plébánián
16. (szerda) Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk
17. (csütörtök) Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító
Szentségimádás 17.30-tól
18. (pént) 19,00–Alpha vacsora 19-tól a pléb-án: előzetes jelentkezés szükséges!
19. (szombat) Szent Januáriusz püspök és vértanú
Szeptember 20. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP.Szentmisék: ¾ 9, 10 és 18-órakor.

A vasárnap délelőtti szentmisék rendje megváltozik:
Csak szept. 20-tól : ¾ 9 és 10 órára kerültek a szentmisék!
21. (hétfő)
Szent Máté apostol és evangélista
22. (kedd) Biblia kör 19,15 a plébánián
















Megérkezett a szeptemberi Adoremus (és el is fogyott - kérem feliratkozni rá, ha
biztosítani akarják) és az Adoremus Junior új száma.
Szombaton ismét van reggel 8 órás szentmise!
Ha valaki vásárolt 2010-es Katolikus falinaptárt, akkor kérjük, hozza vissza,
visszaadjuk az árát, mert nyomdahibás. Reméljük újra kapható lesz.
Jövő héten első péntek, betegeket látogatok. Kérjük, ha valaki súlyosbetegről
tud, aki járult korábban szentségekhez, jelezze az Lajos atyának. Ezért Isten
előtt van felelősségünk! Nem kell a hozzátartozókkal túlzottan egyeztetni, akkor
nagy valószínűséggel nem jut el betegágyához az Úr!
Biblia, 2010-es Katolikus Kalendáriumok, Faustina nővér naplója kaphatók.
A tanévkezdetén a szeptember 13-án a 9 órás Veni Sancte szentmisén hívjuk
segítségül a Szentlélek Úristent.
Szeptember 15-én 19,30-kor az elsőáldozók szüleivel megbeszélést tartunk a
plébánián.
Biblia kör felnőtt híveink részére a következő találkozó 2009.szeptember 22-én
este 19.15-órakor lesz a plébánián. (A további találkozók két hetenként azonos
időben lesznek).
Takarításban segíteni szándékozokra továbbra is nagy a szükség. A felújítás
alatti péntekeken különösen várjuk a segítőkészséget! Egy egy alkalomra
feliratkozás az asztalon.
Minden hónap második vasárnapján templomunk belső felújítására gyűjtünk.
A tábori fényképek vetítése szept. 3-án 18 órakor lesz a plébánián.
Ministráns oktatás kezdődik
Aug. 31-én Arturo Mari a pápák fotósa hazánkba látogat, hogy bezárja az „
Ime az ember” c. - II. János Pál pápáról szóló - kiállítást. 16 órától dedikálja
könyvét, majd este 8-tól egy Gospel kórus búcsúztatja a Vam Design Centerben a
nagysikerű kiállítást.
Szent Erzsébet Plébánia
Cím: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 39. T:258-4074
Fogadó órák: hétfő 16-17, szerda 10-11, péntek 10-11

A szentáldozásról és
az Eukarisztia szentségéről
Erdő Péter bíboros atya idei püspöki körlevelében buzdít a
szentáldozás méltó rendjére:
Egyházunk kiemelt törekvése napjainkban, hogy az Eucharisztia szent mivoltát
hangsúlyozza. Ezért rendkívül indokolt, hogy minden más szép gesztust vagy
szentelményt ettől elkülönítve végezzünk. Ezt kívánja az igazi és teljes
lelkipásztori szeretet. Szentáldozáshoz csak azok jöjjenek ki, akik áldozni fognak
(Római Misekönyv, Általános rendelkezés, 160. pont). Az egyedül helyükön még
nem hagyható kisgyereket a szülők természetesen magukkal hozhatják.
- A szentáldozás más liturgikus, vagy udvariassági cselekmények-kel való
összetévesztésének elkerülésére - II. János Pál pápa „Ecclesia de
Eucharistia” kezdetű enciklikája értelmében is – fontos, hogy a
szentáldozásra készülő gyerekek részére kis keresztet vagy áldást ne az
áldoztatással vegyesen, (az áldoztató papot az Úr testének letételére
kényszerítve adjuk) hanem inkább a szentmise végén az áldás után.
- A Szentatya nyomatékos tanítása szerint a családias hangulat
kedvéért sem szabad elhomályosítanunk a szentmiséken a legszentebb
Eucharistia semmi mással nem összehasonlítható méltóságát.
- A kézből áldoztatással kapcsolatban tanítsuk a híveket, hogy tenyerükből
trónust formázva, tisztelettel tartva kezüket fogadják az Urat
szentáldozáskor, és Krisztus testét még ott, az áldoztató pap előtt vegyék
magukhoz. Semmi estre sem szabad az Eucharisztiát kezükben elvinniük.
(: Ez a pápai rendelkezés a visszaélések elkerülésére is született korábban
- megjegyzés: Lajos atya.)

***
(Eugénia Elisabetta Ravasio szerzetes nővér látomásában a Mennyei
Atyától kapott üzenet - magánkinyilatkoztatás )
”Mennyei Atya szól szeretett gyermekeihez:”
"Ismerjetek meg, szeressetek, és akkor mindent megkaptok Tőlem,
Atyátoktól."
"Kétféle módon közeledek felétek: a kereszt és az Eukarisztia által.
A kereszt az a számomra is fájdalmas út, amely révén közétek jöhettem, mert
ezzel váltottalak meg titeket Fiam által. És számotokra is a kereszt az az út
amelyen felemelkedhettek Szent Fiamhoz, és Tőle egészen Hozzám. Kereszt
nélkül soha nem juthattok előre, mert az ember a bűnnel magára vonta az Istentől
való elszakadás büntetését.

Az Eukarisztiában köztetek lakom, mint egy apa a családjában. Azért bíztam meg
Fiamat, hogy alapítsa meg az Oltáriszentséget, hogy minden tabernákulum – és
különösen a szentmise - kegyelmeim és végtelen szeretetem kincstára legyen,
hogy az embereknek - minden gyermekemnek - kioszthassam azokat.
Mindig a kereszt és az Oltáriszentség által részesültök isteni erőmből és végtelen
irgalmamból. Miután rávilágítottam nektek, hogy Fiam, Jézus képvisel Engem az
emberek között, és hogy őáltala mindig köztetek maradok, még arra is fel akarom
hívni a figyelmeteket, hogy Szentlelkem által is közétek jövök.
Istenségem e harmadik személyének műve a legnagyobb csöndben megy végbe,
úgyhogy gyakran az emberek észre sem veszik. Általa mégis meg tudom tenni
azt, hogy ne csak a tabernákulumban maradjak, hanem mindazoknak a lelkében
is, akik a kegyelem állapotában vannak. Szívetekben akarom felállítani trónomat,
hogy mindig bennetek lakjak, mint szerető Atyátok, aki óv és támogat titeket.
Senki sem értheti meg azt az örömet, amit akkor érzek, amikor egy lélekkel
kettesben lehetek. Mindeddig még senki sem értette meg teljesen istenatyai
Szívemnek végtelen vágyát, hogy minden ember - igazak és bűnösök megismerjenek, szeressenek és tiszteljenek. Pedig csak ezt a hármas hódolatot
szeretném az emberektől megkapni ahhoz, hogy mindig irgalmas és jóságos
lehessek, még a legnagyobb bűnösökhöz is."
"Mi mást óhajtanék ezzel a szeretetművel, ha nem azt, hogy olyan szívekre
találjak, akik végre meg tudnak érteni Engem? Szent Istenetek vagyok. Én vagyok
a szentség szerzője, annak tökéletességét és teljességét birtoklom. Szent Fiam
érdemei által és Szentlelkem által titeket is részesítelek szentségemben.
Szent Fiam és a Szentlélek által jövök hozzátok. Szívetekbe térek, hogy
megpihenjek bennetek. Egyesek számára a "szívetekbe térek" kifejezés
felfoghatatlan titoknak tűnik, pedig nem az. Hiszen miután Szent Fiamat
megbíztam az Eukarisztia megalapításával, elhatároztam, hogy szívetekbe
költözök majd minden alkalommal, amikor magatokhoz veszitek Őt a kenyér – a
Szent Ostya - színe alatt.
Igaz, hogy semmi sem akadályozhatna meg Engem abban, hogy a szent
áldozáson kívül is valóságosan hozzátok jöjjek, hiszen semmi sem lehetetlen
számomra. De e szentség vétele által könnyen megérthetitek, hogyan térek be
szívetekbe. Ha ugyanis személyesen bennetek vagyok, könnyebben megadom
nektek mindazt, ami az enyém, feltéve ha kéritek Tőlem. E szentség által egészen
bensőségesen egyesültök Velem, s e bensőséges szeretetkapcsolat által egyre
inkább tudlak benneteket részesíteni szentségemben. Elárasztalak benneteket
szeretetemmel, hogy egyre tökéletesebben haladhassatok az erényes élet útján.
Legyetek biztosak abban, hogy azokban a pillanatokban, amikor Isten
szívetekben pihen, semmit sem tagad meg tőletek." (Feltéve, ha olyat kérünk, ami
Isten akaratával megegyezik, tehát a javunkra válik.)

