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Általános imaszándék: (az AIDS-betegek) hogy a keresztények működjenek

közre az AIDS-betegek testi és lelki szenvedéseinek enyhítéséhez,
különösen a legszegényebb országokban.

Júl. 31. Évközi 18. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10 és 18 órakor
Aug. 1. H
Liguori Szent Alfonz egyháztanító
Aug. 2. K
Aug. 3. Sze
Aug. 4. Cs Vianney János áldozópap
Aug. 5. P
Havas Boldogasszony
Első péntek
Aug. 6. Sz
URUNK SZINEVÁLTOZÁSA
MISEREND:
VASÁRNAP: ½ 9, 10 és 18-órakor, HÉTKÖZNAP: 18.30-kor
Szombaton: reggel 8 órakor
Szentségimádás a szentmisék előtt fél óra, csütörtökön egy óra
szombaton a szentmise után fél óra.

Missziós imaszándék: (missziós szerzetesnők) a missziós területeken
szolgáló szerzetesekért, hogy az Evangélium örömének tanúi és Krisztus
szeretetének élő jelei legyenek.

Egyházközségi naptár:
Júl. 3. Évközi 14. VASÁRNAP szentmisék ½ 9, 10 és 18 órakor
Az esti szentmise előtt ¾ 6-tól rózsafűzért imádkozunk, utána titokcsere
Júl. 4. H. Portugáliai Szt Erzsébet
Életige összejövetel 19.15-től a plébánián
Júl. 5. K.
Júl. 6. Sze
Júl. 7. Cs
Júi. 8. P Filmklub a plébánián 19.15-től Révész György filmje: Utazás a koponyám körül
Júl. 9. Szo
Júl. 10. Évközi 15. VASÁRNAP szentmisék ½ 9, 10 és 18 órakor
Júl. 11. H
Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje
Júl. 12. K
Júl. 13. Sze
Júl. 14. Cs
Júl. 15. P
Szent Bonaventúra püspök és egyháztanító
Júl. 16. Szo Kármel-hegyi Boldogasszony
Júl. 17. Évközi 16. VASÁRNAP szentmisék: ½ 9, 10, és 18 órakor
Júl. 18. H Szent Hedvig királynő
Júl. 19. K
Júl. 20. Sze
Júl. 21. Cs
Júl 22. P Szent Mária Magdolna
Júl. 23. Szo Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje
Plébániai ping-pong selejtező ma 10 órakor a Plébániák közti bajnoksághoz
Júl. 24. Évközi 17. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10 és 18 órakor
Nagyszülők megáldása a szentmisék végén Szt Anna napja előtt
Júl. 25. H Szent Jakab apostol
Júl. 26. K Szent Joakim és Szent Anna Szűz Mária szülei
Júl. 27. Sze
Júl. 28. Cs
Júl. 29. P
Szent Márta
Júl. 30. Szo Rákosmenti Plébániák ping-pong versenye 2 órakor Kőbányán
Részletek az előretekintőben és a faliújságon

A MISEREND VÁLTOZÁS JÚL.18-TÓL 29-IG HÉTKÖZNAPONKÉNT (H-P):
Hétfőn, szerdán, pénteken reggel 8-tól; szentségimádás szentmisék után fél óra.
Ezeken a napokon lehetőség az esti szentmisére a ligeti templomban 19 órától.

Előretekintő és egyéb


A nyár folyamán szünetelnek a közösségi alkalmak, ez lehetőséget teremt az
életige összejövetelekre. Az életige egy-egy - havonta kiválasztott - szentírási
szakasz, amely életre váltható. A júliusi életige összejövetelt 4-én, hétfőn
este 19.15-kor tartjuk a plébánián.



Nagyszülők megáldása a szentmisék végén Szt Anna napja előtti
vasárnapon



A rákosmenti plébániák asztalitenisz bajnokságát szervezik. Plébániánk
selejtezője július 23-án 10 órától, a döntő július 30-án 14 órától Kőbányán.
Részletek a templomban a faliújságon. Előzetes jelentkezés hátul a papíron.



Családi tábor Péliföldszentkereszten lesz augusztus 26-28. között
Várjuk a jelentkezéseket.



Oltárdíszítés virágjaira a gyóntatófülke melletti faliperselyben gyűjtünk.



A hónap második vasárnapján a közösségi ház építésére gyűjtünk.



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

Nyári táboraink júliusban:
- Hőscincér és Ájtatos manók közössége július 6.-10.-ig
Drégelypalánkon
- Szentjánosbogár közösség (nagyobbak) nomád tábora júl.11.-17.
Bányászkúton a Bakonyban

Az Adoremus megérkezett.

A Magyar Katolikus Rádió új budapesti hullámhossza: FM 102.1
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

Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette:
szeretetből szólította életbe
részlet Szirmai Béla és Kati Házas Hétvégés pár tanúságtételéből
„A férfi és a nő odaadják magukat egymásnak, ugyanakkor kölcsönösen és
mindhalálig elköteleződnek ezzel a szeretettel. Így a szeretet minden egyes
ember alapvető és természetszerű hivatása.” Írja II. János Pál pápa a Familiaris
Consortio című enciklikájában.
A mai társadalomban az együtt élők élettársi kapcsolata csak a lényeget, ezt a
teljes odaadást mellőzi, ami a házastársi kapcsolat meghatározó eleme, amivel
sajátosan kiemelkedik a kapcsolatok általános világából! Az együtt élés a komoly
elköteleződéshez kevés. Nem véletlen hogy Isten nem a „hűség-próbálkozásokra”
szólít bennünket!
A házasság tudatos és szabad választás. Szabadon születik meg ez a hűség –
akárcsak a papi hivatásban. A házaspároknál a hűségtől és az egymásba vetett
bizalomtól élhet igazán szabadon a kapcsolat, ami kölcsönös és odaadó!
Katit adta nekem Isten a házasságban. A saját képmására teremtette. Számomra
evidens a hűség, és ezt csak szabadon lehet megélni. Bizalommal, és ha ezek
hiánya lép fel, természetes, hogy boldogtalanság, szeretet nélküliség követi.
Sokan a sült galamb várásához hasonlóan várják, hogy megoldódjon az életük
problémája. Aki egy kicsit is végiggondolja előre, tudhatja, hogy ezért a
boldogságért tenni kell. Az önző ember csak vár, azt hiszi, - ahogy a reklám
szlogen mondja: - Ez neked jár! Nem jár semmi, csak amiért teszünk valamit. Mi
sokat küzdünk a boldogságunkért. Nemcsak az örömeinket, de a kudarcainkat is
megosztjuk egymással, sőt a nehéz érzéseinket és az önmagunkkal való
vívódásainkat is.
Nekem volt egy betegségem, nagyon nehéz, depressziós időszakot éltem.
Katinak nagyon nehéz volt a betegségemet elviselni, kezelni, kibírni. Az ő hűsége,
szeretetének kitartó jele volt. És megmentett engem is és a kapcsolatunkat is!
Sok fiatal hamar feladja a házasságot, pedig a csoda a felbonthatatlanság
kötelékében van.
Az életre szóló igen kalandja magában rejti a megbocsátó és megváltó szeretet
ajándékait. Például tudunk meghallgatni és bocsánatot kérni. Megtanultuk. Nem
jött, mint a sült galamb, hanem tettünk érte, mert fontos számunkra a kettőnk
boldogsága, - a legfontosabb, mert ezt látják maguk elé az élethez a gyerekeink,
és a világ is keresztény mintákat keres.
A pápai irat így fogalmaz a házaspári kapcsolatra vonatkozóan: idézem:
„Szeretetük köteléke annak a szövetségnek lesz képe és jele, amely Istent és az
ő népét kapcsolja egybe… Isten és az emberek közössége végső tökéletességét
Jézus Krisztusban, a Jegyesben éri el.”

A család helyzete a mai világban:

anyagelvű, rohanó világunkban sokszor elbizonytalanodunk a
házasság értékeiben. Beletörődünk, hogy elmúltak a mézeshetek,
a mi házasságunk elszürkült…

A Házas Hétvége (HH) világméretű lelkiségi
mozgalom a szentségi kapcsolatok megerősítésére.

Október 14-16-ig Tahiban tartandó Házas
Hétvégén plébániánkról jó néhány házaspár
részt vesz
Szeretettel ajánlom ezt a Házas Hétvégés alkalmat az 5
évnél régebben szentségi házasságban élőknek (vagy az
egyházilag rendezhető párkapcsolatnál):

Lajos atya

Szórólapok, jelentkezési papír hátul található. Kérem a személyes
jelzést is a jelentkezésnél.

