Szt. Erzsébet Hírlevél
2012. március

Általános imaszándék: az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a
társadalom fejlődéséhez.
Missziós imaszándék: az Úr adjon kitartást mindazok erőfeszítéséhez, akik a világ
legszegényebb térségeiben a betegekért és idősekért dolgoznak.

Egyházközségi naptár
Márc. 4 . NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP
Szentmisék: 8.30 10 és 18 órakor
17.15-től rózsafüzért imádkozunk, az esti szentmise után titokcsere
Márc. 5. H Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Boldog Batthyány László Köz. Házban
Márc. 6-8. K, Sz, Cs
Márc. 9. P A szentmise után keresztutat járunk a gyerekek részvételével.
Nagyvárosi misszió (lásd: a túloldalon)
Márc. 10. Szo Házas hittan 16.30-tól
Ifjúsági hittan 18.30-tól a Közösségi Házban
Márc. 11 . NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP

Szentmisék: 8.30, 10 és 18 órakor

Márc. 12. H
Márc. 13. K
Márc. 14. Sze
Márc. 15. Cs Nemzeti ünnep
Márc. 16. P A szentmise után keresztutat járunk házaspárok vezetésével.
Márc. 17. Szo
Márc. 18 . NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP

Szentmisék: 8.30 10 és 18 órakor

Márc. 19. H SZENT JÓZSEF, SZŰZ MÁRIA JEGYESE
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Márc. 20-22. K, SZ, Cs
Márc. 23. P A szentmise után keresztutat járunk az ifjúság részvételével.
Filmklub 19 órától a plébánián: Balog Gábor: Az árulásról című dokumentumfilm
Márc. 24. Szo Ifjúsági közösség lelkinapja 16-21 között a Közösségi Házban
Nemeshegyi Péter jezsuita atya tartja
Márc. 25 . NAGYBÖJT 5. VASÁRNAP
Szentmisék: 8.30, 10 és 18 órakor
Betegek Szentségének kiszolgáltatása a 10 és 18 órás szentmisékben
Gyűjtés Szentföld javára
Nyugdíjas találkozó 16 órától a Közösségi Házban
Nagyvárosi misszió (lásd: a túloldalon)
Márc. 26. H URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA, GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
Életige összejövetel 19 órától a plébánián
Márc. 27-28. Ke, Sze

Nagyböjti Triduum
Március 28-29-30-án Varga András plébános atya nagyböjti
lelkigyakorlatos sorozatot, Triduumot tart 18 órakor, a szentmisékben
Gyóntatás: a szentmisék előtt 17 órától

Márc. 29. Cs Baba-mama kör 9-11 között a plébánián
Márc. 30. P A szentmise után keresztutat járunk a nyugdíjasok elmélkedésével.
Márc. 31. Szo Első gyónás 10 órától a templomban
Gyóntatás 12 órától a plébánián, előzetes feliratkozással.
Cursillo-s találkozó 9.30-tól a Közösségi Házban (téves az újságban)
Ifjúsági hittan 18.30-tól a Közösségi házban
Éjszaka óraátállítás!
Ápr. 1 . VIRÁGVASÁRNAP
Szentmisék: 8.30 10 és 18 órakor
17.15-től rózsafüzért imádkozunk, az esti szentmise 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)

Előretekintő + egyéb
• Nagyböjti péntekek bűnbánati alkalmain kötelező a hústilalom: 14-60 éves korig.
• Péntekenként a szentmise után keresztutat járunk a közösségek vezetésével.
• Nagyböjtben az elsőáldozó hittanosok szüleit keddenként 19.10-re feltétlen várjuk a
hittanterembe. Most 19.50-ig tart a hittan.

A betegek szentségét közösségi formában kiszolgáltatjuk
március 25-én a 10 és a 18 órás szentmisékben. Szentgyónással való
készület és feliratkozás szükséges (a hátul kihelyezett listára)!
• A Szentsír díszítésére a gyóntatófülke melletti fali perselyben gyűjtünk.
• „Karitász órát” tartunk a segítség kérőknek és rászorulóknak szerdán és pénteken 1112 óra között a plébánián.
• Személyi jövedelemadó 1+1 %-áról ne feledkezzünk
szándékunknak megfelelően, a legjobb helyre jusson.

el

rendelkezni,

hogy

• A hónap 2. vasárnapján az új kazánra gyűjtünk.
• Edényeket, tálcákat el lehet vinni a plébániáról a karitasz órában vagy előre egyeztetett
időpontban.
• Az újsággal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat várjuk a szerkesztőség címére:
szep.szerk@gmail.com
Gyónási lehetőség vasárnap a szentmisék előtt közvetlenül, hétköznaponként
a
szentmiséket követő szentségimádás ideje alatt, vagy a plébánián telefonon történő
egyeztetéssel. T: 258-40-74 Márc. 31-én 12 órától a plébánián, előzetes feliratkozással!

Miserend:
VASÁRNAP: 8.30, 10 és 18 órakor
HÉTKÖZNAP: 17.30 órakor; szombaton 8 órakor
Szentségimádás: hétköznaponként és szombaton a szentmise után fél óra, csütörtökön
egy óra

Nagyvárosi misszió Budapesten is
Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa XVI. Benedek pápa szándéka szerint
meghirdette a nagyvárosok missziója nevet viselő evangelizációs
programot, amelyben tizenkét európai város vesz részt: Barcelona,
Lisszabon, Párizs, Brüsszel, Frankfurt, Bécs, Varsó, Torinó, Zágráb,
Liverpool, Dublin, Budapest.
Marik József missziós referens meghívólevele:
Ünnepre hívlak Benneteket!

2012. március 9-én és március 25-én a Szent István-bazilikában Erdő
Péter bíboros és Székely János püspök atyák vezetésével bűnbánati
liturgia, gyóntatás, keresztúti ájtatosság és főpapi szentmise lesz.
Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát 2010-ben azért hozta létre Őszentsége XVI.
Benedek pápa, hogy előmozdítsa a megújult evangelizációt a hagyományosan
keresztény országokban, amelyekben „a társadalom folyamatos szekularizációja
és az Isten iránti érzék megfogyatkozása” tapasztalható.
Mostani programunk kapcsolódik az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa által
meghirdetett „Metropoliszok evangelizációja” kezdeményezéshez.
Azokat hívjuk, akik már megtapasztaltak valamit a közös evangelizációs
munkából, de azokat is várjuk, akik még csak vágynak erre. A missziót mindig
magunkon kell kezdeni. Ezért kell a gyóntatás, a bűnbánati liturgia, a keresztút,
ezért hívunk most mindenkit egy bensőséges együttlétre. Újra szeretnénk
megtapasztalni az egységnek azt a csodáját, amikor a plébániai közösségek, és
Egyházunk vezetői együtt mutatják fel az ÖRÖMHÍRT Jézus Krisztus
keresztáldozatának ünneplésében. Az Örömhírt, hogy van szabadulás a bűn
rabságából. Ezt akkor tudjuk hitelesen átadni, ha mi már megtapasztaltuk saját
megváltásunk és szabadulásunk örömét.
Az „Új evangelizáció” sikere az egyes emberek szívében fog megszületni!
Szeretném mindnyájunkban megerősíteni VI. Pál pápa gondolatát: „Az
Egyháznak nem a legfontosabb feladata az evangelizáció. Hanem az
EGYETLEN!!!”
dr. Marik József missziós referens

