Szt. Erzsébet Hírlevél
2012. április

Általános imaszándék: A hivatásokért, hogy minél több fiatal hallja meg Krisztus hívását és
papként vagy szerzetesként kövesse azt.
Missziós imaszándék: Krisztus, Afrika reménysége. A feltámadt Krisztus legyen a hit
bizonyosságának jele az afrikai kontinensen élők számára.

Egyházközségi naptár
Április 1 .
VIRÁGVASÁRNAP Szentmisék: 8.30, 10 és 18 órakor
17.15-től rózsafüzért imádkozunk, az esti szentmise után titokcsere
Ápr. 2. H Nagyhétfő szentmise 17.30-kor
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Ápr. 3. K Nagykedd Gyóntatás 3.00-tól a plébánián feliratkozással, szentmise 17.30-kor
Ápr. 4. Sz Nagyszerda szentmise 17.30-kor
Ápr. 5. Cs Nagycsütörtök szentmise 18 órakor, utána virrasztás a templomban
Ápr. 6. P Nagypénteki liturgia, csonka mise 18.00; keresztút 15.00 (szigorú böjt)
Ápr. 7. Sz Nagyszombat Nyitva van a templom 9-12 és14-18 óra között
20.30 FELTÁMADÁS ÜNNEPE (Húsvéti Vigília – körmenettel)
Ápr. 8. HÚSVÉT VASÁRNAP Szentmisék: 10 és 18 órakor
(Nincs gyerekmise!)
Ápr.

9. H

Húsvéthétfő Szentmise 10 órakor
Hétköznapi szentmisék keddtől 18.30-kor!

Ápr.
Ápr.
Ápr.
Ápr.

10. Kedd Húsvét nyolcadában
11. Szerda Húsvét nyolcadában
12. Csütörtök Húsvét nyolcadában Baba-mama kör 9 órától a plébánián
13. Péntek Húsvét nyolcadában
Templomunk szentségimádási napja 9-18.30 között
(Feliratkozás!)

Ápr.
Ápr.
Ápr.
Ápr.

25. Sze Szent Márk evangelista
26. Cs
27 P
28. Szo

Április 29 . HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
Szentmisék: 8.30, 10 és 18 órakor
Jópásztor vasárnapja: Papi és szerzetesi hivatások napja
Ápr. 30. H Életige összejövetel 19.15-től a plébánián
Máj. 1. K Szent József, a munkás
Máj. 2. Sze Szent Atanáz püspök és egyháztanító
Máj. 3. Cs Szent Fülöp és Jakab Apostolok
Máj. 4. P Első péntek
Máj. 5. Szo Képviselőtestületi lelkinap Máriabesnyőn
Ifjúsági közösség 18.30-tól
Május 6 . HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
Szentmisék: 8.30, 10 és 18 órakor
Anyák napján ¾ 10-kor köszöntjük az édesanyákat
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
 A hittanórák a Nagyhéten elmaradnak.
 Az Elsőáldozás május 20-án 10 órakor Urunk mennybemenetele ünnepén lesz.
 Napközis tábort szervezünk július 2-6-ig. A jelentkezéseket Agárdiné Kálnási Éva
hitoktató várja május 6-ig.
 A papírgyűjtés májusban folytatódik (további részletek a hirdetésben).
 Élő Rózsafűzér zarándoklat május 12-én.
 A Pünkösdi Kórustalálkozó idén május 24-25-26-án lesz.

Ápr. 14. Szombat húsvét nyolcadában Házas hittan 17-30-tól,
Ifjúsági közösség 18.30-tól a Közösségi Házban

 Személyi jövedelemadó 1+1 %-áról ne feledkezzünk el rendelkezni, hogy szándékunknak megfelelően, a legjobb helyre jusson (rendelkező nyilatkozatok a templomban hátul).

Ápr. 15. ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Szentmisék: 8.30, 10, és 18 órakor
Nyugdíjas találkozó 16 órakor a Közösségi Házban

 „Karitasz óra” a plébánián a segítségkérőknek és rászorulóknak szerdán és pénteken

Ápr. 16 H Soubirous Szent Mária Bernadett szűz
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Ápr. 17. K
Ápr. 18. Sze
Ápr. 19. Cs
Ápr. 20. P Filmklub 19.15-től a plébánián: a „Cinema paradiso” című filmet vetítik.
Ápr. 21. Sz Ifjúsági közösség 18.30-tól

 A hónap 2. vasárnapján az új kazánra gyűjtünk.

Április 22 . HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
Ápr. 23. H
Ápr. 24. K

Szentmisék: 8.30, 10 és 18 órakor

SZENT ADALBERT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ
Szent György vértanú

11.30-12.30 között (húsvét után).
 Az újsággal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat várjuk a szerkesztőség címére:
szep.szerk@gmail.com

Miserend:
VASÁRNAP: 8.30, 10 és 18 órakor
HÉTKÖZNAP: 17.30 órakor; ápr. 10-től 18.30-kor, szombaton 8 órakor
Szentségimádás: hétköznaponként szentmisék után, ápr. 10-től a szentmisék előtt fél óra,
csütörtökön egy óra.
A húsvéti szentmisék a naptárban találhatók.

A Nagyhéten megváltásunk és üdvösségünk legszentebb, legnagyobb eseményeit
ünnepeljük. Ennek nyitánya a Virágvasárnap. Jézus diadalmas Jeruzsálemi
bevonulására emlékezünk, melyet rövidesen a szenvedés napjai követtek. Az ujjongó
nép a felismert Messiást pálmaágakat lengetve kísérte. Az ünnepi szentmisén az
Egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis
szenvedéstörténetét és feltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta
beteljesíteni, amikor bevonult városába, Jeruzsálembe.

Húsvéti Szent Háromnap
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének művét Krisztus
főképp az ő Húsvéti misztériuma által vitte végbe, amikor halálunkat halálával
megtörte, és az életet föltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének és
feltámadásának Húsvéti Szent Háromnapja az egész egyházi év tetőpont-jaként
tündöklik. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a Húsvét
ünnepe is az egyházi évben. A nagycsütörtök esti Szentmisével kezdődik, nagypéntek
kereszthódolatával folytatódik, csúcspontja pedig a feltámadás Húsvét éjszakai
ünnepe (vigiliája, vagyis virrasztása). E három napon Húsvét egyetlen eseményét
ünnepeljük. Tehát nem előkészület Húsvétra, hanem maga a Húsvéti ünneplés! Ezért
ajánlatos, hogy a Kedves Hívek minél nagyobb létszámban vegyenek részt a Szent
Háromnap szertartásain.
Nagycsütörtök
Az utolsó vacsora (az első szentmise és szentáldozás) valamint az első papszentelés
emléknapja. Délelőtt a püspöki székesegyházakban a püspök az egyházmegye
papságával közösen megújítják a pappá szenteléskor tett ígéreteiket. Ez után történik
a szent olajak: a krizma, a betegek és keresztelendők olajának megáldása.
Az esti Szentmisére templomunk az utolsó vacsora termévé alakul át, ahol a
szentmisét bemutató pap Jézust, a hívek pedig az apostolokat személyesítik meg. A
fehér miseruha, a virágos oltár, az orgona zengése az utolsó vacsora örömének
hangulatát idézik. Az ünnepi szentáldozás ma két szín alatt (kenyér és bor) történik.
Jó lenne, ha a plébánia hívei húsvéti szentgyónásukat elvégezve - mindnyájan
részesülnének e vacsora kegyelmében.
Ezen az estén megjelennek a szomorúság és fájdalom jelei is. A Dicsőség
éneklésekor az orgona zengését a harangok és csengők örömteli hangjai is kísérik.
Ennek végeztével viszont elhallgatnak egészen húsvét vigíliájáig.
Jézus ezen az estén példát adott a szolgáló szeretetre, amikor megmosta
tanítványainak lábát. Az áldoztatás végeztével az Oltáriszentséget ünnepélyesen
„elviszik”, a tabernákulum üresen marad. Ezután minden díszétől megfosztják az oltárt
és csendben, áldás nélkül ér véget a szentmise.
A szentmise végeztével a Olajfák hegyén szenvedő Úrral mi is együtt virraszthatunk a
szentségi Jézus előtt. Hálánkat és hűséges kitartásunkat tanúsítva Urunk iránt.
"Virrasszatok és imádkozzatok ..." Tanítványainak szóló búcsúbeszédét hallgatjuk a
testvéri szeretetről és az őt követők egységéről.
Nagypéntek
Urunk szenvedésének ünneplése. Az év legcsendesebb és legmegrendítőbb liturgiája.
Az Egyház ősrégi hagyomány alapján ezen és a következő napon egyáltalán nem
mutat be miseáldozatot, nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket. Szigorú böjt
van. (Jézus halálára emlékezve legfeljebb háromszori étkezés és hústilalom.)

Az oltár ma inkább a Golgotára, a megváltó áldozat színhelyére emlékeztet. Minden
díszítés nélkül, csupaszon áll. A pap a vértanúk piros színű ruhájába öltözik. A liturgia
három részre osztható:
1. Ige liturgiája: Olvasmányok: Izajás próféta jövendölése a Fájdalmak Férfijáról;
zsidóknak írt levélből mely rámutat, hogy Krisztus engedelmes volt a halálig. Ő a
Főpap és Áldozat. Majd a János passió következik. A szenvedéstörténet után felhangzó ünnepélyes könyörgések Krisztusnak az egész világ üdvéért hozott áldozatát
jelzik.
2. Hódolat a Szent kereszt előtt: A Golgota-oltáron ott a kereszt. A pap háromszor
énekli: "Íme a szent keresztfa...hódolattal hajtsunk térdet." Krisztus előtt hódolunk, a
mi bűneinkért is vállalta a kereszthalált.
3. Áldozás: Behozzák a kelyhet az előző este átváltoztatott Szentostyával és az
áldozás előtti imát követően ismét egyesülhetünk a Szentségi Jézussal.
A halott Jézus testét ezen a délutánon levették a keresztről és sírba helyezték. Erre
emlékeztet a szentsír.
Nagyszombat
E napon az Egyház Urunk sírjánál időzik, szenvedésről és halálról elmélkedik. Az oltár
üresen áll. Napközben szentségimádásra van lehetőség. Legalább egy rövid fohászra
térjünk be a templomba.
Húsvéti Virrasztás (vigília) – a Feltámadás ünnepe
A Szent Három napnak ez a vigília a csúcspontja. Középpontban a feltámadt Krisztus
áll. A húsvéti öröm és hála kifejező éneke az Alleluja. Az egyház szent jelekben adja
elénk e szent éjszakán üdvösségünk titkait. A fény, a szó, a víz és végül a kenyér és
bor jelében. Négy részre bontható a szertartás:
1. Fényünnepség: A tűzszentelés, húsvéti gyertya meggyújtása Krisztus világosságát
jelzi. Ezt a húsvéti örömének követi, mely költői szavakkal magasztalja Húsvét titkát.
2. Igeliturgia: Az Ószövetségi olvasmányok, mint előképek Isten nagy tetteiről,
(teremtés, áldozat, szabadítás stb.) szólnak, melyeket válaszos zsoltárok és
könyörgések kísérnek. Ezt követően felhangzik a Dicsőség, a Glória. Felzúg az
orgona, megszólalnak a harangok, csengők és a nép Istent magasztaló éneke. Majd a
szentlecke után az ünnepélyes Alleluja. Az evangélium a feltámadás örömhíréről szól.
3. Keresztségi liturgia: Régebben az Egyház mindig Húsvét. vigíliáján keresztelt,
hiszen a Feltámadott új élete kezdődik meg a megkereszteltben. A Mindenszentek
litániájában az Egyház legelső tagjainak a szenteknek közbenjárását kérjük. Majd a
víz megáldása (és keresztelés szertartása) következik. A jelenlévők pedig megújítják
keresztségi ígéretüket.
4. Eukarisztia ünnepe: A húsvéti éjszakai szentmise tetőpontja, mert Krisztus
kereszthalála és feltámadása lesz jelenvalóvá. Krisztus egyetlen áldozatát a pap
jeleníti meg. Jézus teste és vére lesz - titokzatos módon - a kenyér és bor színében,
mely által mi is a megváltás kegyelmében részesülünk. Legyen ez az ünnepi
szentmise is a megváltottak hálaadása, istendicsőítése, állandó megszentelődésünk
forrása. Ez a húsvéti öröm tükröződjék arcunkon, amikor a gyertyás körmenettel,
egységes családként hirdetjük a világnak: "Feltámadt Krisztus e napon, hogy minden
ember vigadjon! Alleluja, hála legyen az Istennek"
Legyünk együtt mindnyájan e Szent Háromnapon !

