Szt. Erzsébet Hírlevél
2011. április

Általános imaszándék: hogy az egyház, az Evangélium hiteles hirdetése által kínálja
fel az új nemzedékeknek az élet mindig megújuló értelmét és nyújtson reményt.

Missziós imaszándék: hogy a misszionáriusok, az Evangélium hirdetésével és
életük tanúságával vigyék el Krisztust mindazokhoz, akik még nem ismerik Őt.

Egyházközségi naptár:
Ápr. 3.
Ápr.
Ápr.
Ápr.
Ápr.

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor ez kell???

4 . H Biblia-kör 19 órától a plébánián
5. K Szentlélek imacsoport 19 órától a plébánián
6. Sz
7. Cs Baba-mama kör indul a plébánián: 9-11 óráig

Ápr. 25.
Ápr. 26.
Ápr. 27.
Ápr. 28.
Ápr. 29.
Ápr. 30.

Május 1. Húsvét 2. VASÁRNAPJA. AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE
Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Az esti szentmise előtt ¼ 6-tól rózsafűzért imádkozunk, utána titokcsere
Máj. 2. H Szent Adalbert,
Biblia-kör 19 órától a plébánián
Máj. 3. K Fülöp és Jakab apostolok, Szentlélek imacsoport 19 órától a plébánián
Máj. 4. Sz
Máj. 5. Cs
Máj. 6. P
Máj. 7. Szo Házas hittan 16.30-tól a plébánián
MISEREND áprilisban:
VASÁRNAP: ½ 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 17.30-kor ápr. 25-ig
és
18.30-kor 26-ától.
Szombaton: reggel 8 órakor
Szentségimádás ápr. 25-ig a szentmisék után, 26-ától a szentmisék előtt
(szombaton a szentmise után) fél óra.
A nagypénteki és a húsvéti szentmisék a naptárban találhatók!

Ápr. 8. P Nagyböjti készület I. 18 órától szentmise szentbeszéddel:
17 órától gyóntatás, Sebastian verbita atya tartja;
sztmise előtt ¼ 6-tól keresztút
Ápr. 9. Szo Hittanos családi lelkinap 9.00-12 óráig a plébánián
Ápr. 10. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10, és 18 órakor Szentföldi
gyűjtés
Nagyböjti készület II. 10 órától a szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel
9-től gyóntatás: Sebastian verbita atya tartja
Vasárnap délután 15,30-17,30 óráig lelkigyakorlatos alkalom özvegyeknek a plébánián
(előzetes jelentkezést kérünk)
Ápr. 11 . H Korábbi Alphás katekézis 19 órakor a plébánián
Ápr. 12. K
Ápr. 13. Sz Templomunk szentségimádási napja 9-17.30-ig.(feliratkozás: a templomban)
Ápr. 14. Cs
Ápr. 15. P A szentmise után keresztutat járunk
Ápr. 16. Szo Soubirous Szent Mária Bernadett szűz
Ápr. 17. VIRÁGVASÁRNAP,
Szentmisék: ½ 9, 10 és 18 ó
Nyugdíjas találkozó 16 órától a plébánián

Húsvéthétfő
Szentmise: 10 órától
Kedd húsvét nyolcadában
Szerda húsvét nyolcadában
Csütörtök húsvét nyolcadában
Péntek húsvét nyolcadában
Szombat húsvét nyolcadában

Előretekintő és egyéb


Gyónási lehetőség vasárnaponként a szentmisék előtt közvetlenül és
hétköznaponként a szentmiséket követő szentségimádás ideje alatt (kedd és
péntek kivételével) - vagy a plébánián, telefonon történő egyeztetéssel.
Nagyhétfőtől - szerdáig bármikor megbeszélés szerint Telefon: 258-40-74

Családi lelkinap
szombaton, április 9-én 9-12-ig a plébánián gyerekeknek szüleikkel.
A jelentkezéseket minél előbb Agárdiné Kálnási Éva hitoktató várja. T.: 20/361-16-42


Ápr. 18 . Nagyhétfő
Ápr. 19. Nagykedd
Ápr. 20. Nagyszerda

Családok keresztútja a Hősök terére: az Oktogontól indul április 16-án 1517.30. Utána szentmise a Hősök terén.



A hittanórák a nagyhéten elmaradnak, kivéve az elsőáldozós csoportot!
Elsőáldozó hittan - kedden 18 -19.45-ig

Ápr. 21. Nagycsütörtök szentmise 18.00 órakor Az utolsó vacsora emléknapja



Nagyböjti vasárnapokon Erdő Péter bíboros úr katekézist tart a családról a
Szent István Bazilikában 18 órai szentmiséhez kapcsolódóan.



Ne felejtsünk el a személyi jövedelemadónk 1+1 %-áról rendelkezni adóbevallásunkban. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.



A közös böjtölésnek és imának nagy ereje van. A krumpli leves akció azt
jelenti, hogy családok, hívek közösségek lemondanak a bőségesebb ebédről, és
csak egyszerű krumpli levest ebédelnek (vacsoráznak). Az ebédre szánt
összeget felajánlhatják a rászorulók megsegítésére. Ezt a böjtölést egy-egy
család is vállalhatja. (A plébániára tervezett ebédet előzetesen egyeztetni
szükséges.)

utána virrasztás a templomban
Ápr. 22. Nagypéntek csonka mise 18.00 órakor Az Úr halálának napja
15.00 Keresztút
Ápr. 23. Nagyszombat A csend napja („az Úr a sírban nyugszik”)
Délelőtt 8.00-12.00; és du. 15.00-19.00 látogatás a szentsírnál.
Ma gyónási lehetőség van előre bejelentkezéssel a plébánián.

Feltámadás ünnepe ( Húsvéti vigília) – körmenettel szombat este 21.00
Ápr. 24. Húsvétvasárnap 8.30 10:00 és 18:00 szentmise

A templomban elhelyezett nagyböjti a perselybe tehetjük lemondásaink (pl. csokiról,
édességről, cigarettáról) értékét, melyet vörösiszap károsultjainakjuttatjuk el.
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)
Az újsággal kapcsolatos észrevételeket várjuk a szerk. címére: szep.szerk@gmail.com


A gyerekmise után, kérem a kedves testvéreket, hogy a
misenaplójával ne a szentélyen keresztül jöjjünk be a sekrestyébe.



A Feltámadás ünnepére szeretnénk, ha minél többen el tudnának jönni (idősebb
testvéreink is). Mivel a közlekedés főként Rákoskertről nagyon nehézkes, ezért
a kedves testvéreket autókkal szállítanánk a templomba (kérjük a
jelentkezéseket) Jó lenne, ha a közlekedés miatt senki nem maradna el a
Feltámadási liturgiáról. A családi vacsorát is el lehet fogyasztani a
Feltámadás ünnepe előtt.



Az „Élő rózsafüzér”, zarándoklat az idén május 14-én lesz !



A Szentsír virágjaira a gyóntatófülke melletti faliperselyben gyűjtünk.



A hónap második vasárnapján a közösségi ház építésére gyűjtün

gyerekek

„EGY TEMPLOM – EGY PLÉBÁNIA –-EGY CSALÁD”
Plébániai közösségünk lelkigyakorlatos tábora
a Család évében 0-99 éves korig
Időpont: 2011. augusztus 5-7-ig
Helyszín: Gödöllő
Szállás és étkezés: kb. 10 ezer Ft/fő

Jelentkezés: Lajos atyánál Húsvétig

