Szt. Erzsébet Hírlevél
2013. június
Általános imaszándék: hogy a népek között olyan kultúra érvényesüljön, amelyet
párbeszéd, odafigyelés és kölcsönös tisztelet jellemez.
Missziós imaszándék: hogy ott, ahol erősebb az elvilágiasodás befolyása, a keresztény
közösségek hatékonyan tudják az új evangelizálást előmozdítani.

Egyházközségi naptár
Június. 9.

ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Tanévzáró szentmise, Te Deum ½ 9-kor

Jún. 10. H

Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Felnőtt hittan 18.45-től a Közösségi házban
Jún. 11.. K Szent Barnabás apostol
Jún. 12. Sze Boldog Hildegard Burjan
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Jún. 13. Cs Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító
Jún. 14. P
Jún. 15. Sz
Június 16.

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Nyugdíjas találkozó 16 órától a Közösségi Házban

Jún. 17. H
Jún. 18. K
Jún. 19. Sze
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Jún. 20.Cs
Jún. 21. P
Gonzága Szent Alajos szerzetes
Filmklub 18.45-től a Közösségi Házban
Jún. 22. Sz Morus Szent Tamás vértanú, az államfők és politikusok védőszentje
Zarándoklat Sziklakápolnába, indulás a plébániától 8.40-kor a 9 órakor induló
vonathoz (többi a 4. oldalon)
Június 23.

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

Jún. 24. H KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE
Jún. 25. K
Jún. 26. Sze
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Jún. 27. Cs SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY
Jún. 28. P Szent Iréneusz püspök és vértanú
Jún. 29. Sz SZENT PÉTER és PÁL APOSTOLOK
Ünnepi mise reggel 8 órakor
Június 30 . ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Péter-filléreket gyűjtünk a szentmiséken
Júl. 1. H
Júl. 2. K
Júl. 3 . Sze

SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS
BOLDOGASSZONY)
SZENT TAMÁS APOSTOL Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban

Júl. 4. Cs
Júl. 5. P
Júl. 6. Szo
Július 7.

Portugáliai Szent Erzsébet
Első péntek
ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
17.15-től rózsafüzért imádkozunk
.
Szent Erzsébet Plébánia
Cím: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 39. T: 258-4074
Fogadó órák: hétfő 16-17, szerda 10-11, péntek 10-11.
Karitász órák: szerdán és pénteken 1130-1230
Plébániánk Internetes címe: http://szenterzsebet.plebania.hu
( Lélek és Élet lelkipásztori lapunk itt is olvasható)

Előretekintő + Egyéb
Vízkereszt és Mindenszentek ünnepe mostantól kötelező ünnep:
– Karácsony és Újév, vagyis Szűz Mária Istenanyaságának ünnepéhez illetve Nagyboldogasszony ünnepéhez hasonlóan. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció
engedélyezte, hogy Magyarországon Vízkereszt ünnepe ezentúl ne a január 2-a és 8-a
közé eső vasárnap, hanem január 6-án kerüljön megünneplésre.
• A hónap 2. vasárnapján a templom külső felújítására gyűjtünk
• Nyári táboraink:
Napközis tábor a Plébánián
Szentjánosbogár ifjúsági tábor
Családtábor Szigetmonostoron
Kenutúra jó idő esetén (jelentkezés Marinovszki Sebestyénnél)

jún. 24-28.
júl. 1-7.
júl. 27-31.
júl. 10-13.

MISEREND JÚNIUS 18-IG ÉS AUGUSZTUS 10-TŐL:
VASÁRNAP: ½ 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 18 órakor; szombaton 8 órakor
Szentségimádás: kedden és csütörtökön 17-18 óráig és szombaton a mise után fél óra

Megváltozik a hétköznapi miserend
június 18.-augusztus 9. között
Hétfőn és csütörtökön este 18 órától,
Kedden és pénteken reggel 8 órakor lesznek szentmisék
Nem tartunk misét szerdán és szombaton, kivéve Péter-Pál ünnepén !

A vasárnapi miserend nem változik !
Szentségimádás: csütörtökön az esti mise előtt, kedden a reggeli mise után.
Zsolozsma: kedden és pénteken 7.30-kor lesz.
Június 18.-augusztus 9. között a szerdai iroda és karitász órák elmaradnak !

A segítő szeretet mai szentjét június 12-én
ünnepli az Egyház

Június 22-én, szombaton zarándoklunk
a Sziklakápolnába

A parlament „lelkiismerete" Boldog Hildegard Burjan
2012. január 29-én történt boldoggá avatása a bécsi Stephans-domban: a
családanya, politikus, rendalapító Hildegard Burjant emelték itt oltárra. A boldoggá avatási eljárás 1963-ban indult.
A főoltár előtt óriási drapérián az új boldog portréja lebegett, az oltár elé üveg ereklyetartóba egy csontszilánkja, a jegygyűrűje
és az a rendi kitűző került, amelyet 2005ben koporsójának felnyitásakor találtak.
Hildegard Lea Freund 1883. január 30-án a szászországi Görlitzben született. Zürichben irodalmat és filozófiát, Berlinben társadalomtudományokat tanult. Zürichben
doktorált. 1907-ben kötött házasságot a magyar származású Alexander Burjannal. 1908
októberétől tartó súlyos betegségéből 1909 húsvétján csodásan gyógyult fel - ekkor
keresztelkedett meg. Segítette döntését a kórházban átélt keresztény szeretet, a betegápolók - Szent Borromeo nővérei - odaadó szolgálata. Amit értelmével nem tudott
felfogni, azt szíve értette meg.
Elkövetkező életét nagy ajándékként élte meg. Veszélyeztetett terhesség után szülte
egyetlen gyermekét, ezt követően férje is megkeresztelkedett. Erősen hatottak rá XIll.
Leo pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájának gondolatai. 1919-ben megalapította a
Caritas Socialis elnevezésű női apostolkodó társulatot, amely 1936-ban nyert pápai
jóváhagyást: Ausztrián túl Németországban, Olaszországban, Brazíliában és
Betlehemben is megtelepedtek. Jelmondatul Szent Pál szavait választotta: „Krisztus
szeretete sürget minket.”
1919-től keresztényszocialista országgyűlési képviselőként működött, a parlament
lelkiismeretének tekintették. Küzdött a szociális helyzet javításáért. "A politika iránti
odaadó érdeklődés a kereszténység gyakorlati megvalósításához tartozik" - vallotta.
Észrevenni a szociális gondokat, és azonnal tenni valamit ellene, ez vezérelte. Hitvallása
így szólt: "Biztosan tudom, hogy csak egy igazi boldogság van, és ez Isten szeretete.
Minden más szerezhet örömet, de csak akkor értékes, ha ebből a szeretetből származik. ..
" 1933. június ll-én hosszú, súlyos betegség után adta vissza lelkét Teremtőjének.
A boldoggá avatáshoz szükséges csoda 1962-ben történt. Egy osztrák hölgy, akinél
orvosilag lehetetlennek látszott a gyermekáldás, Hildegard Burjan közbenjárását kérte, s
az orvostudomány számára megmagyarázhatatlan módon megfogant, és egészségesen a
világra hozta gyermekét. Hildegard Burjan példakép számunkra - hangsúlyozta
prédikációjában Christoph Schönborn bíboros -, törekednünk kell követni őt gondolatai
szellemében: "Olyan egyszerű lenne egyszer végre engedni, hogy Jézus kézen fogjon és
vezessen minket, kivárni, hogy mi a szándéka ... " Ugyanakkor közbenjárását, segítségét
is kérhetjük a szociális érzékenység asszonyának, aki élte és gyakorolta a társadalom
kirekesztettjei iránti szeretetet. Az új boldog emléknapjaként június 12-ét jelölték meg.

Utazás: vonattal és busszal. Megtekintjük a
kápolnát idegenvezetéssel. A június 23-ig lesz a
templomban a csíksomlyói Szűzanya
kegyszobrának mása. Imádkozunk és szentmisén
veszünk részt. A szentmisét egy pálos atya tartja.
A Hívek előzetes jelentkezését minél előbb
feltétlenül várjuk: sekrestyében, irodaidőben
Kis Károlynénál, mobil: 30/323-48-13.
Indulás: a plébániától 8.40-kor.
A vonat 9 órakor indul az újtelepi állomásról.

„Elveszett tárgyak osztálya” a templomban !
Ezentúl, ha az elhagyott tárgy nem találja meg gazdáját a tett színhelyén, akkor a
sekrestyében lehet kérni.
Féléven túl nem vállalunk felelősséget a megőrzésre.

Tolnainé Jolika levele:
Hálás szívvel köszönöm a kedves Testvérek értem, gyógyulásomért
mondott imáit. Sok erőt és örömet okozott, hogy nem sokkal, kórházból
való hazatérésem után Bíboros atya és Lajos atya elhozta az Úr Jézust és
együtt imádkozhattunk, kérve a Szentlélek gyógyító erejét számomra.
Külön kegyelmi állapotot tapasztaltam a közös ima közben, hiszen
éreztem azt a csodát, amit az Úr Jézus mondott: „ahol ketten vagy
hárman összejönnek a nevemben, én is ott vagyok.”

