Szt. Erzsébet Hírlevél
2013. január

Általános imaszándék: A természeti katasztrófák áldozataiért, hogy a természeti
katasztrófák áldozatai életük újjáépítéséhez megkapják a szükséges lelki és anyagi
támogatást.
Missziós imaszándék: Kiállás a béke mellett, hogy a keresztények kiállása a béke mellett
legyen Krisztus nevének tanúbizonysága minden jóakaratú ember előtt.

Egyházközségi naptár
Január 6. VAS. VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE Szentmisék: ½9, 10, és 18 órakor
17.15-től rózsafüzért imádkozunk, az esti szentmise után titokcsere
Jan. 7. H
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Jan. 8. K
Jan. 9. Sze
Baba-mama kör 9-11 óráig a plébánián
Jan. 10, 11. Cs, P
Jan. 12. Sz
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban
Házas hittan 16.30-tól a Közösségi házban
Január 13. VAS. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órak
Nyugdíjas találkozó 16 órakor a Közösségi házban
Jan. 14, 15 H , K
Jan. 16. Sze
Baba-mama kör 9-11 óráig a plébánián
Jan. 17. Cs Szent Antal apát
Jan. 18. P
ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT SZŰZ
Jan. 19. Szo
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban
Január 20. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

Ökumenikus imahét: január 20-27. Szentmisék reggel 8 órakor !
Jan. 21. H

Szent Ágnes szűz és vértanú
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Jan. 22. K Boldog Batthyány-Strattmann László
Jan. 23. Sz
Baba-mama kör 9-11 óráig a plébánián
Jan. 24. Cs Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító
Jan. 25. P SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE
Filmklub 18.45-től a Közösségi Házban
Jan. 26. Szo Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök
A Szent Pál templom búcsúja 18.30-kor
Cursillo-s találkozó 9.30-12 óráig a Közösségi házban
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban
Január 27 . ÉVKÖZI 3 . VASÁRNAP

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

Jan. 28. H Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
Jan. 29. K
Jan. 30. Sze
Baba-mama kör 9-11 óráig a plébánián
Jan. 31. Cs Bosco Szent János áldozópap
Febr. 1. P
Első péntek

Febr. 2. Szo URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY)
Könyörgő nap a szerzetesi hivatásokért
Farsangi összejövetel a Közösségi házban:
9.30-12.30-ig óvodásoknak és iskolásoknak
18 órától a 12 éven felüli iskolásoknak és fiataloknak
Február 3. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
17.15-től rózsafüzért imádkozunk, az esti szentmise után titokcsere
A szentmisék után Balázs-áldás.

Előretekintő + Egyéb
 A hittanórák a január 7-i héten folytatódnak a téli szünet után.
 Szentségimádás: csütörtökön 17-18-ig, kedden 17.30-18-ig és szombaton a reggeli mise
után fél óra.
 Gyónási lehetőség hétközben a szentségimádások alatt.
 Folytatódik a katekumenátus: minden kedden 19.30-kor.
 Az utolsó hegycsúcs című film megtekintésére (Uránia Filmszínház ) jelentkezni lehet
Lajos atyánál.
 Január 14-étől kilencedet imádkozunk Batthyány-Strattmann László tiszteletére és
közbenjárására a szentmisék után.
 Január 20-án 11órakor Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szentmisét mutat be
Erdő Péter bíboros úr a margitszigeti szabadtéri oltárnál
 Imahét a Krisztus-hívők egységéért (ökumenikus imahét) január 20-27-ig. Részletesen a vasárnapi hirdetésben.
A hónap 2. vasárnapján a templom külső felújítására gyűjtünk.
 Jótékonysági bált rendez február 2-án a Kaszap István Alapítvány.
 A felnőtt hittan február 4-én (hétfőn) folytatódik.
 Rákosmenti Katolikus farsangi bál február 9-én 15 órától a Gregor József Iskola
tornatermében. Hamarosan jegyek is kaphatók.
 Február 13. hamvazószerda, a nagyböjt kezdete.
 Készülünk a 2013. április 26-28-i főpásztori (Visitatio-ra) egyházlátogatásra és
bérmálásra.
 Az újsággal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat várjuk a szerkesztőség
címére:szep.szerk@gmail.com
MISEREND:
VASÁRNAP: ½ 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 18 órakor; szombaton 8 órakor
Szentségimádás: kedden 17.30-18-ig, csütörtökön 17-18 óráig és
szombaton a szentmise után fél óra
Karitász órák: szerdán és pénteken 11.30-12.30
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)

Mit jelentenek a búcsúk?
(A KEK Kompendiuma 312.pontja)
A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések
(a „tisztítótűz” szenvedéseinek) elengedése, melyet a keresztény hívő, aki
megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer önmaga vagy
a megholtak számára az Egyház segítségével. Az Egyház mint a megváltás
szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát
hivatalosan kezeli és abból részesít.

HATÁROZAT
Részletek a Hit évében nyerhető búcsúkról,melyeket az Egyház
engedélyezett:
...
Jelen korunkban, amely annyi mély változást hoz az emberiség számára,
Szentatyánk, XVI. Benedek a Hit Évének meghirdetésével arra kívánja
felszólítani Isten népét, amelynek egyetemes pásztora, valamint az egész
világ valamennyi püspökét, hogy „egyesüljenek Péter utódával a kegyelem
ezen idejében, amelyet az Úr kínál nekünk, hogy emlékezzünk meg a hit
drága ajándékáról”.
…minden hívő, egyénileg és közösségileg is meghívást kap, hogy nyíltan
megvallja a hitét a többiek előtt a mindennapi élet különféle körülményei
között: „Az ember társas természete viszont igényli, hogy belső vallási
aktusait külsőleg kifejezze, vallási téren másokkal kapcsolatot teremtsen, és
vallását közösségi formában vallja meg” (Dignitatis humanae nyilatkozat,
1965. december 7.).
Az a célunk, hogy előmozdítsuk az életszentséget és a lélek tisztaságát,
ehhez nagyon hasznos segítséget nyújthatnak a szent búcsúk, amelyeket az
Egyház, a Krisztustól ráruházott hatalom segítségével, felkínál mindazoknak,
akik a megfelelő hozzáállással teljesítik azokat a sajátos előírásokat, amelyek
elnyerésük feltételei. Meghirdeti a hívek számára Krisztus és a szentek
közössége teljességében való részvétel lehetőségét, bőven kínálva számukra
alkalmat az üdvösség elérésre” (Apostolorum Limina apostoli levél,1974.
május 23.).
Az Apostoli Penitenciária … az alábbiakat határozta meg a búcsúk adománya
elnyerésére a Hit Évében,… abból a célból, hogy a hívek mindinkább
törekedjenek a Katolikus Egyház tanításának megismerésére és
megszeretésére, és abból minél bővebb lelki gyümölcsöket nyerhessenek.
A Hit Évének teljes időtartama alatt teljes búcsút nyerhetnek a saját
bűneik miatti ideigtartó büntetés alól Isten irgalmából, amit az elhunyt
lelkekért is felajánlhatnak, mindazon hívek, akik valódi bűnbánatot

tartottak, kellőképpen meggyóntak, szentségi áldozáshoz járultak és
imádkoztak a Szentatya szándékára –
a.
– minden alkalommal, ha legalább három alkalommal részt vesznek az
igehirdetésen a szent missziók alkalmával, vagy legalább három előadást
meghallgatnak a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól és a Katolikus Egyház
Katekizmusának cikkelyeiről, bármely templomban vagy alkalmas helyen;
b.
– minden alkalommal, ha zarándoklat formájában meglátogatnak egy
pápai bazilikát, egy keresztény katakombát, egy székesegyházat, egy, a helyi
ordinárius által a Hit Évére kijelölt szent helyet (például a Basilica Minor-ok
valamelyikét, valamely Mária-kegyhelyet, a szent apostolok vagy védőszentek
valamely kegyhelyét) és itt részt vesznek valamilyen liturgikus imádságon,
vagy legalább megfelelő időt eltöltenek ott összeszedetten, jámbor
elmélkedéssel, amit a Miatyánk, a Hiszekegy bármely hivatalos formája,
valamint a Szűzanyához, az apostolokhoz vagy a védőszentekhez szóló
fohász elimádkozásával fejeznek be;
c.
– minden alkalommal, a helyi püspök által a Hit Évére meghatározott
napokon (például az Úr, a Szűzanya, a szent apostolok és védőszentek
ünnepein vagy Szent Péter székének ünnepén), ha bármely szent helyen
részt vesznek egy ünnepélyes szentmisén vagy zsolozsmán, s ezen felül
elimádkozzák a Hiszekegyet, annak bármely hivatalos formájában;
d. – a Hit Éve bármely szabadon megválasztott napján, amikor hívő módon
meglátogatják a keresztelőkápolnát vagy más egyéb helyet, ahol elnyerték a
keresztség szentségét, amennyiben itt megújítják keresztségi fogadalmaikat,
annak bármely hivatalos formájában.
Azok a hívek, akik valódi bűnbánatot gyakoroltak, ám súlyos okból nem
tudnak részt venni az ünnepi eseményeken (főként
a szerzetesek,
szerzetesnők, akik örök klauzúrában élnek, a bebörtönözöttek, az idősek, a
betegek, és mindazok, akik kórházakban vagy egyéb ápolási központokban
folyamatos szolgálatban állnak a betegek mellett…) elnyerhetik a teljes búcsút
ugyanezen feltételek mellett, ha lélekben és gondolatban egyesülnek a
jelenlévő hívekkel, különösen azokban a pillanatokban, amikor a Szentatya
vagy a megyéspüspökök szavait közvetíti a televízió, illetve a rádió, s
otthonukban vagy azon a helyen, amelyet akadályoztatásuk okán nem tudnak
elhagyni, elimádkozzák a Miatyánkot, a Hiszekegyet, annak bármely hivatalos
formájában és más fohászokat, a Hit Éve célkitűzéseinek megfelelően,
valamint felajánlják szenvedéseiket vagy saját életük szükségeit.
A jelen rendelet érvényessége kizárólag a Hit Évére érvényes.
Kelt Rómában, az Apostoli Penitenciária székhelyén, 2012. szeptember 14én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén

