Szt. Erzsébet Hírlevél
2009 november
Általános imaszándék:
Hogy a szentek szeretetről nyújtott tanúságtétele erősítse a keresztényeket
Isten és az emberek szolgálatában. Követve ezáltal Krisztus példáját, aki
nem azért jött, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon másokat.
Mindenszentek (latinul: Festum omnium sanctorum) Az összes üdvözülteknek a közös
ünnepe, azoknak is, akiket nem avattak szentté, illetve akik nem kaptak külön napot a
naptárban. Mindenszentek ünnepe a Halottak napját előzi meg.
Az ünnep kezdetei a IV. századba nyúlnak vissza. Szent Efrém szíriai egyházatya (373) és
Aranyszájú Szent János (407) már tud róla.
A Halottak napja Szt.Odiló clunyi apáttól (962-1048) ered. Ő ezt az emléknapot a Cluny
anyaegyháza alá tartozó összes bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) mindmáig
fennmaradt. Hamarosan a bencés renden kívül is megünnepelték, a 14. századtól Róma is
átvette. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére.

II. János Pál pápa imája
Ó Élet Ura, add meg, hogy életünk
minden szakaszát ajándékként
értékeljük, mert telve van további ígéretekkel!
Szeretettel valósítsd meg
ránk vonatkozó akaratodat az által,
hogy minden nap irgalmas karjaidba veszel minket.
És, ha eljön a végső „átmenet” pillanata,
add, hogy derűs szívvel induljunk,
nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk,
hiszen ha a hosszú keresés után
Veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi
értéket, amit itt a földön megismerhettünk.
Akkor újra találkozhatunk mindazokkal,
akik előttünk távoztak el a hit és remény jelében.
És te, Mária, a zarándok emberiség Anyja,
imádkozzál érettünk most és halálunk óráján!
Ölelj minket mindig szorosan Jézushoz, a te
szeretett Fiadhoz és a mi testvérünkhöz,
az élet és dicsőség Urához! Amen.

Teljes búcsú nyerhető a megholtak számára: Aki a temetőt imádságos lélekkel látogatja,
és legalább lélekben imádkozik a megholtakért - nov. 1-8-ig minden nap - teljes búcsút
nyerhet. Feltételek: kegyelmi állapot (ha kell szentgyónás), áldozás, imádság a pápa
szándékára. Akik halottak napján meglátogatnak egy templomot, szintén teljes búcsút
nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot, egy Hiszekegyet és egy
Dicsőséget kell imádkozni a pápa szándékára. Ez a búcsú elnyerhető megelőző vagy
következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj
nekünk erőt, hogy Szent Erzsébet példája nyomán nagylelkű szeretetben
és örömben élhessünk!

Egyházközségi naptár:
Az óraátállítással megváltozott a hétköznapi miserend!
November 1. VASÁRNAP MINDENSZENTEK Szentmisék: ¾ 9, 10 és 18-órakor
17.15-től rózsafűzért imádkozunk, szentmise után titokcsere
Az esti: 18 órás szentmise után halottainkért közös imádságot végzünk.
Nov. 2 . (hétfő) HALOTTAK NAPJA ; Korábbi alphás csop: 19 óra
Nov. 3. (kedd) Biblia kör 18 órakor a szentségimádással kezdődik
Nov. 4. (szerda) Borromeo Szent Károly püspök
Nov. 5. (csütörtök) Szent Imre herceg ünnepe
Nov. 6. (péntek) Első péntek
Nov. 7. (szomb).Kaszap István alap. lelkinapja a Pál ap. Iskolában: lsd hátul
November
8. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP. Szentmisék: ¾ 9, 10, és 18 órakor
Ministráns próba a ¾ 9-es mise után a plébánián
Nov. 9. (hétfő) Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe
Ifjúsági hittan 19 órakor a plébánián
Nov. 10. (kedd) Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító
Szentlélek imacsop 18-kor a szentségimádással kezdődik
Novt.11. (szerda) Tours-i Szent Márton püspök
Nov. 12. (csütörtök) Szent Jozefát püspök és vértanú
Nov. 13. (péntek) Magyar szentek és boldogok
Nov. 14. (szombat ) Templomunk Szent Erzsébet búcsújának előesti ünnepe.

November 15. TEMPLOMUNK SZENT ERZSÉBET BÚCSÚJA
Gyermekmise elmarad! Szentmisék: ma csak 10, és 18-órakor!
Nov. 16. (hétfő) Korábbi felnőtt alphás csoport: 19 óra plébánián
Nov. 17. (kedd) Biblia kör 18 órakor a szentségimádással kezdődik
Nov. 18. (szerda) A PLÉBÁNIA EGÉSZNAPOS SZENTSÉGIMÁDÁSA
Nov. 19. (csütörtök) Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe
Nov. 20. (péntek) 19.30 Thália Színház „Az élet kenyere” vígságos
szomorújáték Árpádházi Szent Erzsébetről
Nov. 21. (szomb) Szűz Mária bemutatása - Ministr.próba 10-kor a plébánián.
½ 10-től Cursillo találkozó
November 22. Vasárnap Krisztus Király ünnepe Szentmisék: ¾ 9, 10, és 18-órakor
Nov. 23. (hétfő)
Ifjúsági hittan 19 órakor a plébánián
Nov. 24. (kedd) Szent Dung-Lac András áldozópap és társai vért.
Szentlélek imacsop 18-kor a szentségimádással kezdődik
Nov. 25. (szerda)
Nov. 26. (csütörtök)
Nov. 27. (péntek)

Nov. 28. (szombat)
November 29. Advent 1. Vasárnap . Szentmisék: ¾ 9, 10, és 18-órakor

A Rákoscsaba Újtelepi Szent Erzsébet Egyházközség
meghívja Önt és kedves családját

Hétköznapokon, szombat „Rorate” szentmisék reggel 6 órától!
Nov. 30. (hétfő) Szent András apostol ü.; Korábbi alphás csop: 19 óra
Dec. 1. (kedd) Biblia kör 18 órakor a szentségimádással kezdődik
Dec. 2. (szerda)
Dec. 3. (csütörtök) Xavéri Szent Ferenc
Dec. 4. (péntek) Első péntek
Dec. 5. (szombat) Képviselőtestületi gyűlés 13 órától

a Templombúcsú szentmiséjére 2009. november 15-én
vasárnap 10 órakor.
Közreműködik.

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

a „Capella Christina” a Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent
János plébánia scholája

Előretekintő

A Schola 2008-ban ünnepelte szolgálata 25 éves évfordulóját.

és egyebek
Hétköznaponként /csüt-ön is/ a szentmise után fél óra Szentségimádás!
 Nagytakarítás X.31.és XI.7.szombaton 9 órától: Segítőket várunk!
 Templomunk búcsújának 14-i, szombati agapéjára várjuk a már
„elhíresült” süteményeket. Készítésre feliratkozás hátul a kis asztalon.



November 7. Kaszap István alapítvány lelkinapja reggel fél 9től a Pál Apostol Iskolában.



Nov. 18. (szerda) A PLÉBÁNIA EGÉSZNAPOS SZENTSÉGIMÁDÁSA



Elvihető a plébániáról ingyen 1 m3 (0-20 mm-es) murva



Nov.20. péntek 19.30 Thália Színház „Az élet kenyere” vígságos

szomorújáték Árpádházi Szent Erzsébetről.
Jegy ára: 1900.Ft Kérjük a jelentkezést a hátul kitett lapon november 1-ig!



Az újsággal kapcsolatos észrevételeket,
szerkesztőség címre: szep.szerk@gmail.com



Megérkezett az Adoremus és az Adoremus Junior novemberi száma



Ifjúsági hittan csoport, illetve az alphás csoport összejövetele hétfőn
kéthetenként felváltva - részletesen: lásd a naptárban !



Biblia csoport és Szentlélek imacsoport összejövetelei keddenként
kéthetente felváltva. - részletesen: lásd a naptárban !



Minden hónap második vasárnapján templomunk belső felújítására
gyűjtünk. Isten szereti a jókedvű adakozókat.!

javaslatokat

várjuk

Templomunk miserendje októberben
Hétköznapokon:
17:30 nov. 29-ig. (Adventben reggel 6-kor )
Szombati szmise: reggel 8-kor – (Adventben 6-kor) és 17:30-kor
Minden hétköznap a ½ 6-os szentmise után fél óra Szentségimádás.
Vasárnap: ¾ 9 órakor (gyermekek részére), 10-kor és este: 6-kor

a

A Budapesti Felső-krisztinavárosi plébánia kórusa amatőr kórus, elsődleges feladata a
rendszeres templomi szolgálat. A plébánia nevéből adódóan – és az éneklés
egyháziasságára tekintettel – vették fel a „Capella Christina” nevet.
A kórus műsorán elsősorban – vállalt feladatának megfelelően – az egyházi zene
remekművei szerepelnek, a gregoriántól Palestrinán át a kortárs művekig. A búcsús
Szentmisét követően néhány többszólamú művet is előadnak, Opánszky Dávid és Tőkés
Tünde vezetésével.

