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Általános imaszándék: - hogy a családot a maga igazi valójában mindenki
tisztelje, és ismerje el, hogy az egész társadalom számára pótolhatatlan érték.
A GYERMEKEK A HÁZASSÁG LEGDRÁGÁBB AJÁNDÉKAI Isten tervének
megfelelően a házasság a nagyobb családi közösség alapja, mert maga a házasság
intézménye és a házastársi szerelem a gyermekek világra hozására és nevelésére
rendeltetett, és ebben teljesedik be.
A szeretet belső lényege szerint ajándék. A házastársi szeretet — miközben
a házastársakat elvezeti arra a „megismerésre", melynek következtében „egy
testté" válnak" — nem merül ki csupán a házastársak egymásközti kapcsolatában. Ez a
szeretet teszi alkalmassá őket arra a lehető legnagyobb ajándékozásra, amellyel Isten
munkatársai lesznek egy új emberi élet adományozásában. Így tehát a házastársak,
amikor egymásnak adták önmagukat, önmagukon túl magát a gyermeket
ajándékozzák egymásnak, mint szerelmük eleven képét, a házastársi egyesülés örök
jelét. Amikor a házastársak szülővé lesznek, Istentől egy új feladatot és a vele
kapcsolatos felelősség ajándékát kapják. Gyermekük számára ugyanis szülői
szeretetüknek az isteni szeretet látható jelévé kell válnia, Isten szeretetének jelévé,
„akitől minden atyaság nevét kapja az égben és a földön".
/vö. Familiaris Consortio 2. rész 4. pont/
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ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
szentmisék: ½ 9, 10, és 18 órakor
A szentmisék után Balázs-áldás
Az esti szentmise előtt ¼ 6-tól rózsafűzért imádkozunk, mise után titokcsere
Febr. 7. H
Febr. 8. K Szentlélek imacsoport 19 órától a plébánián
Febr. 9. Sz
Febr. 10. Cs
Febr. 11. P Lourdes-i Szűz Mária; A nap a betegek világnapja. 19-től Filmklub a plébánián
Febr. 12. Szo Házas hittan 16.30-tól a plébánián

Márc. 6. ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP
szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Az esti szentmise előtt ¼ 6-tól rózsafűzért imádkozunk, mise után titokcsere
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)

Egyéb


Folytatódik a papírgyűjtés februártól: Hétfőn 16-17 óra,
szerdán és pénteken 10-11 óra között lehet hozni a plébániára.



Az Egyházközség 2010. évi zárszámadásába az egyházközség
tagjainak lehetősége van betekinteni. Főbb adatok a faliújságon, részletes
a plébánián, ahol az észrevételeket is meg lehet tenni, február 13-ig.



Rákosligeti Katolikus Farsang – ligeti és sashalmi fiatalok
szervezésében - böjtelő mulatságra hívnak : február 19-én 19 órára a
Gregor József Általános Iskolába. (Plakát a hirdetőtáblán)



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



Március 9-én (hamvazószerda) kezdődik a Nagyböjt.



A februári Életige megérkezett, elvihető.
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ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
szentmisék: ½ 9, 10, és 18 órakor
Ministráns óra 10-től a plébánián
Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök Európa társvédőszentjei
Korábbi Alphások katekézise 19 órakor a plébánián

Febr. 15. K
Febr. 16. Sz
Febr. 17. Cs
Febr. 18. P
Febr. 19. Szo Kirándulás kis gyerekeseknek, és minden korosztálynak. Indulás
9-kor a plébániától

Szent Péter apostol székfoglalása
Szentlélek imacsoport 19 órától a plébánián

Febr. 23. Sz
Febr. 24. Cs Szent Mátyás apostol
Febr. 25. P
Febr. 26. Szo A Pál apostol iskola és gimnázium farsangi bálja
Febr. 27. ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Gyűjtés a katolikus iskoláknak Ministráns óra 10-től a plébánián
Febr. 28. H Korábbi Alphások katekézise 19 órakor a plébánián
Márc. 1. K
Márc. 2 . Sz
Márc. 3. Cs
Márc. 4. P Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú
Márc. 5. Szo Jelmezes farsangi összejövetel a hittanos és hittanos korú fiatalok
részére 17-19.30 óráig a Plébánián.

Egyházközségi naptár:
A betegek világnapjáig, február 3-tól 11-ig, kilencedet tartunk a betegekért, betegeinkért a
hétköznapi és a vasárnap 10 órai szentmisék után.

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
szentmisék: ½9, 10, és 18-órakor
Nyugdíjas találkozó 16 órakor a plébánián

Miserend:
VASÁRNAP: ½ 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 17.30 órakor, szombaton: reggel 8 órakor
Szentségimádás hétfőtől szombatig a szentmisék után fél óra.

