A HÁZSZENTELÉS SZERTARTÁSA
/m e lye t c s a l á df ő is vezethet /
Ének: SZVU 41/ 1.vsz

Ó, szép Jézus! Ez új esztendőben légy híveidben.
Ó Mária! Esedezzél értünk, Édes reményünk!
Hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus drága kedvében.

A család egyik tagja felolvassa az egyik szentírási szakaszt:
Jézus megkeresztelkedése (Máté 3,13-17), A kánai menyegző (János 2,1-11)

Könyörögjünk. Mindenható Isten, áldd meg ezt a házat, hogy legyen benne
egészség, tisztaság, erény, alázatosság, jóság, szelídség, Isten akaratának
teljesítése és hálaadás az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Maradjon
meg ez az áldás otthonunkon és mindnyájunkon. A mi Urunk, Jézus
Krisztus által. Ámen
Most körbejárjuk a lakást, és a szenteltvízzel meghintjük a helyiségeket.
Könyörögjünk, és kérjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy áldva +
áldja meg ezt a hajlékot és minden lakóját. Költözzék ide velünk együtt
örökös boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és
tartós egészség. Távozzék e helyről a gonosz lélek ártalma és minden
gonosz viszálykodás. Lakjanak itt a békesség angyalai. Adja nekik őrző jó
angyalát. Hajlítsa őket szolgálatára, fontolgassák csodás törvényeit.
Hárítson el tőlük minden ellenséges hatalmat. Szabadítsa meg őket
minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizze meg őket ebben a
hajlékban. Aki az Atyával és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten
mindörökkön örökké. Ámen
Miatyánk
Üdvözlégy
A bejárati ajtó fölé felírjuk: 20 + C + M + B + 11
Christus Mansionem Benedicat (Krisztus áldja meg ezt a hajlékot) népiesen:
Gáspár (Caspar), Menyhért, Boldizsár
Könyörögjünk. Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható
Atyánk, Örök Isten! Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze,
gondozza, segítse; látogassa és védelmezze e háznak minden lakóját.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen
Ének:

3.vsz

2.vsz

Ó, szép Jézus! Drága szent nevedért, kelj föl népedért.
Ó, Mária, tekints híveidre, Te szent Fiadért,
Hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus drága kedvében.
Ó, szép Jézus! Tartsd meg híveidet, mint Tieidet.
Ó. Mária! Jézusnak szent Anyja! Országunk tornya!
Adjad, kérünk, hogy ebben az új esztendőben
Lehessünk épek testben, lélekben.

Szt. Erzsébet Hírlevél
2011. január
Általános imaszándék: (Gondoskodás a teremtett világról) Hogy a teremtett
világ gazdag kincseit, mint az Istentől az embereknek szánt drága adományokat
megőrizzük, értékeljük és mindenkinek rendelkezésére bocsássuk.
Missziós imaszándék:(A keresztények egysége) Hogy a keresztények, tanúsítva
az egész emberi nem számára Isten atyaságát, tudjanak eljutni a teljes
egységre.

A Magyar Katolikus Püspök Kar körleveléből: „Konferenciánk a 2011.

évet a Család Évének nyilvánította. Döntésünket az a szándék
vezérelte, hogy tanúságot tegyünk hitünkről és felkeltsük az emberek
szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb
intézménye, a család iránt. Harminc esztendeje annak, hogy 1981-ben II. János
Pál pápa kibocsátotta Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítását a
keresztény család feladatairól a mai világban.”

„A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD DRÁGA KINCSE
(részlet a Familiaris consortio-ból)
Az Egyház a hit világosságában — mellyel a család és a házasság drága kincseit, s ezek gazdag tartalmát megismeri — ismét arra érez indítást, hogy az
Evangéliumot, azaz a „jó hírt" minden különbségtétel nélkül mindenkihez
elvigye; elsősorban azonban azokhoz, akik a házasságra hivatottak és
házasságra készülnek, továbbá a földkerekségen élő összes házaspárokhoz és
szülőkhöz.
Az Egyház mélységesen meg van győződve arról, hogy csak az Evangélium
elfogadása által válhat valóra mindaz, amit az ember a házasságtól és a családtól méltán remél.
A házasság és a család, amelyet Isten magában a teremtésben alapított,
természete szerint arra irányul, hogy Krisztusban teljesedjék be: rászorul
Krisztus kegyelmére, hogy kigyógyuljon a bűn sebeiből, és visszataláljon a
„kezdetéhez", azaz az isteni terv teljes megismeréséhez és maradéktalan
megvalósításához.
A történelem jelen szakaszában — amikor a családra sok olyan erő támad,
melyek megsemmisíteni vagy legalább eltorzítani akarják — az Egyház, tudván, hogy a társadalom, valamint önmaga épsége és egészsége szorosan
összefügg a család állapotával, sürgetőbb és égetőbb feladatának tekinti,
hogy mindenkinek hirdesse Isten tervét a házasságról és a családról; védelmezze e terv eredeti gazdagságát és emberi, illetve keresztény fejlődését,
s így hozzájáruljon a társadalom és Isten Népe megújulásához.”

Egyházközségi naptár
Január 2. VASÁRNAP URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT
szentmisék ½ 9, 10, 18 órakor
Az esti szentmise előtt ¼ 6-tól rózsafűzért imádkozunk, mise után titokcsere
Jan. 3. H
Jan. 4. K
Jan. 5. Sz
Jan. 6. Cs
Jan. 7. P Első péntek
Jan. 8. Szo
Január 9. VASÁRNAP URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
szentmisék: ½ 9, 10 és 18 órakor
A szentmisék végén a családok megáldása

Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.

10. H Korábbi Alphás katekézis 19 órától a plébánián
11. K Szentlélek imacsoport 19 órától a plébánián
12. Sz
13. Cs Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító
14. P
15. Szo Házas hittan 16.30-tól a plébánián

Január 16.

Évközi 2. VASÁRNAP
szentmisék: ½ 9, 10 és 18 órakor
Nyugdíjas találkozó 16 órától a plébánián
Imahét a keresztények egységéért
Hétköznapi szentmisék és szentségimádás reggel 8-tól !

Jan. 17. H
Jan. 18. K Árpád-házi Szent Margit ünnepe
Jan. 19. Sz
Jan. 20. Cs Boldog Özséb áldozópap
Jan. 21. P Szent Ágnes szűz és vértanú
Jan. 22. Szo Boldog Batthyany-Strattmann László
Január 23. Évközi 3. VASÁRNAP
szentmisék ½ 9, 10 és 18 órakor
Ökumenikus imahét záró alkalma 16 órakor
Jan. 24. H Képviselőtestületi ülés 19 órától a plébánián
Jan. 25. K Szent Pál apostol megtérése
Szentlélek imacsoport 19 órától a plébánián
Jan. 26. Sz
Jan. 27. Cs
Jan. 28. P Aquinói Szent Tamás áldozópap
Jan. 29. Szo Kirándulás indulás reggel 9-kor
Cursillos találkozó 9.30-tól a plébánián

Január 30

Évközi 4. VASÁRNAP

szentmisék: ½ 9, 10 és 18 órakor

Jan. 31. H Bosco Szent János áldozópap
Korábbi Alphás katekézis 19 órától a plébánián
Febr. 1. K
Febr. 2. Sz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
A szentmise előtt fél órával rózsafűzért imádkozunk.
Febr. 3. Cs Szent Balázs püspök és vértanú

Miserend:
VASÁRNAP: ½ 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 17.30 órakor (szombaton reggel 8 órakor)
Szentségimádás minden hétköznap, az esti szentmise után fél óra.
Az egység imahetén a hétköznapi szentmisék és sztségimádás reggel 8kor

Szent Erzsébet Plébánia
Cím: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 39. T: 258-4074
Fogadó órák: hétfő 16-17, szerda 10-11, péntek 10-11.
Plébániánk Internetes címe: http://szenterzsebet.plebania.hu
( Lélek és Élet lelkipásztori lapunk itt is olvasható)

Előretekintő
• Házszenteléshez Lajos atyával kell egyeztetni és feliratkozni.
• Plébánosi hirdetések: 1.) Felhívom a kedves Testvérek figyelmét,
a karácsonyi időszakban a szentgyónás, a kiengesztelődés
szentségének lehetőségére és fontosságára. 2.)„Családok éve”
elején, január 9-én, hívom a családokat külön-külön is „családáldásra.” A szentmisék végén, az áldozás rendje szerint fogom
megáldani a családokat. Ha nem tud az egész család jelen lenni,
akkor is megáldom őket /egy személyt természetesen nem/. Lajos
atya
• Januárban 29-én lesz kirándulás, 9-kor indulunk a Plébániától.
• Az újsággal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat várjuk a
szerkesztőség címére: szep.szerk@gmail.com
• A virágokra a gyóntatófülke melletti faliperselyben gyűjtünk.

