Szt. Erzsébet Hírlevél
2 0 11. o k t ó b e r
Általános imaszándék: a halálos betegekért, hogy Istenbe vetett hitük és
embertársaik szeretete adjon erőt szenvedéseikben.

Nov. 3. Cs
Nov. 4. P Első péntek
Borromeo Szent Károly püspök
A szentmise előtt 56-os megemlékezés és imádkozunk magyar hazánkért .
Nov. 5. Sz Szent Imre herceg ünnepe Munkanap
November 6. Évközi 32. VASÁRNAP szentmisék 1/2 9, 10 és 18 órakor
Ministráns óra („nagy ministránsok”-nak) 10-11 ó a plébánián

Missziós szándék: hogy Missziós Vasárnap megünneplése növelje Isten népében
az evangelizálás iránti lelkesedést, és buzdítson a missziós tevékenység
támogatására imával és a legszegényebb egyházak gazdasági megsegítése által.

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)

Egyházközségi naptár

Előretekintő

Mária hónapjában az esti szentmisék előtt fél órával rózsafűzért imádkozunk
Október 9. Évközi 28. VASÁRNAP szentmisék 1/2 9, 10 és 18 órakor
Okt. 10. H
Okt. 11. K
Okt. 12. Sz
Okt. 13. Cs
Okt. 14. P
Okt. 15. Sz

Boldog XXIII. János Pál pápa
Katekumenátus 19.30 órakor a plébánián
Házas hétvége Tahiban
Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító Házas hétvége Tahiban

Október 16. Évközi 29. VASÁRNAP szentmisék 1/2 9, 10 és 18 órakor
Ministráns óra („kis ministránsok”-nak) 10-11 ó a plébánián
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.

17. H Antiochiai Szt Ignác püspök és vértanú
18. K Szent Lukács evangelista ünnepe
19. Sze
20. Cs Katekumenátus 19.30 órakor a plébánián
21. P Boldog IV. Károly
Gyermekrózsafűzér 18 órától
22. Szo Mária-zarándoklat Bodajkra 8 órakor indulunk. Már nincs sok hely.

Október 23. Évközi 30. missziós VASÁRNAP szentmisék 1/2 9, 10 és 18 ó
Nemzeti ünnep
Gyűjtés a missziók javára
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.

24. H
25. K
26. Sz
27. Cs Katekumenátus 19.30 órakor a plébánián
28. P Szt Simon és Szt Júdás Tádé apostolok ü.
29. Sz Óraátállítás

 Október 1.-től a Szűzanya hónapjában az esti szentmisék előtt fél órával
rózsafüzért imádkozunk. A hétköznapi szentségimádások egy órával a
szentmisék előtt kezdődnek.

 November 18-án lesz templomunk egész napos szentségimádása, 1920-án Szent Erzsébet búcsújának ünnepe.
 Az előesti vidám együttlétre táncgyakorlással készülnek. Hívják a fiatalokat
és kevésbé fiatalokat a Sugár Suliba november 8-án és 15-én este 7 órától.

 Az őszi szünetben (okt.31.-nov. 4.) a hittanórák szünetelnek.
 Teljes búcsú nyerhető a megholtak számára: aki a temetőt imádságos
lélekkel látogatja, és imádkozik a megholtakért teljes búcsút nyerhet nov. 1-8ig minden nap. Feltételek: kegyelmi állapot (ha szükséges szentgyónás),
áldozás, imádság a pápa szándékára. Ez a búcsú elnyerhető megelőző vagy
következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.
 Nov. 1-én és 2-án a Szent Pál templom urnatemetője 8-12 óra és 16-19
óra, a Szent Kereszt templom urnatemetője 16-19 óra között látogatható.
 Felnőtt katekumenátus, hittan indult a felnőtt keresők számára, október
6-án. Alkalmai csütörtöki napokon 19.30 órától a plébánián. Jelentkezni lehet
Agárdiné Kálnási Éva hitoktatónál.
 Október folyamán várjuk a papírgyűjtőket a plébániára. Hétköznapokon a
szentmisék után közvetlenül, (a sekrestyében jelezzék) ill. az irodaórák alatt
hozhatják (és azt követő egy órában).
 Az újsággal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat várjuk a
szerkesztőség címre: szep.szerk@gmail.com
 Minden hónap második vasárnapján templomunk belső felújítására gyűjtünk.

Október 30. Évközi 31. VASÁRNAP szentmisék 1/2 9, 10 és 18 órakor

A hétköznapi szentmisék október 31-től ½ 6-tól kezdődnek!
Okt. 31. H
Nov. 1. K

Munkaszüneti nap Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú
MINDENSZENTEK ÜNNEPE
A szentmise után imádság halottainkért.
Nov. 2. Sz HALOTTAK NAPJA

Miserend október 31.-ig:
VASÁRNAP: 1/2 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 18.30 órakor, kivétel szombaton: reggel 8 órakor
Rózsafüzér imádkozás az esti szentmise előtt 18.00 órától lesz.
Szentségimádás 17.30-tól

Kedves Testvérek!
Meghívó a felnőtt katekumenátusba
Az Egyház, Isten családjának közösségébe tartozás szükségét
egyre jobban érezzük.
Ezt praktikus dolgok is segítik.
Egyházközségünkhöz tartozók – anyakönyvezésen alapuló –
nyilvántartása elavult. A jelenlegi már alig használható: az
adatok megváltoztak, nem tartalmazzák a telefonszámokat és
az e-mail címeket. Szeretnénk frissíteni, korszerűsíteni,
használhatóvá tenni.
Sok családban van már számítógép és internet, ezért ennek
segítségével a kapcsolattartás egyszerűsödne.
Ez a rákoscsaba-újtelepi és rákoskerti római katolikusokon
kívül a hitüket itt gyakorló, de területileg nem ide tartozó
testvéreket is érinti, amennyiben közösségünk tagjai.
Fontos megjegyeznünk, hogy az adatokat titkosan kezeljük,
azt harmadik személynek nem adjuk ki., vállaljuk, hogy azokat
kizárólag az egyházi közösség céljára használjuk fel !
Rákoscsaba-Újtelep Szent Erzsébet Egyházközség
Képviselő testülete
U.i.: Novemberben, a vasárnapi szentmisék után szeretnénk az
adatokat gyűjteni.

Ha már gyerekkorodban megkereszteltek,de
nem volt alkalmad a hitről mélyebb
ismereteket szerezni …
Ha nem vagy megkeresztelve, és keresi a
szíved Istent,de nem vagy benne biztos,
hogyan indulj felé …
Ha nem tartozol semmilyen vallási
felekezethez,de érdekel Egyházunk
szeretet-közössége és tanítása …
Szeretettel meghívunk a katekumenátus
csoportba, ahol (jobban) megismerheted
Istent és a keresztény élet teljességét, a
Római Katolikus Egyház
szeretetközösségében.
Felnőttek részére találkozóinkat : csütörtök
esténként tartjuk 19:30-tól 21:00-ig a
Plébánián

