Szt. Erzsébet Hírlevél
2013. október

Általános imaszándék: hogy mindazok, akik az élet súlyától összezúzva érzik magukat,
olyannyira, hogy a befejezését óhajtják, tudják észrevenni Isten szeretetének közelségét.
Missziós imaszándék: hogy a missziós világnap ünneplése valamennyi keresztényt
ébressze annak tudatára, hogy ők Isten szavának nem csak befogadói, hanem hirdetői is.

Egyházközségi naptár

Nov. 1. P

MINDENSZENTEK
A beteglátogatás elmarad.
Az esti szentmise után imádság halottainkért.
Nov. 2. Szo HALOTTAK NAPJA
November 3 . ÉVKÖZI 31. 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.
Plébániánk Internetes címe: http://szenterzsebet.plebania.hu
( Lélek és Élet lelkipásztori lapunk itt is olvasható)

Előretekintő + Egyéb

Szűz Mária hónapjában rózsafűzért imádkozunk az esti szentmisék előtt ¼ 6-tól !
október 6 . ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
17.15-től rózsafüzért imádkozunk
Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templom búcsúja
Okt. 7. H Rózsafűzér Királynéja
Okt. 8. K
MAGYAROK NAGYASSZONYA
Okt. 9. Sz
Baba-mama kör 9-11-ig a Közösségi Házban
Okt. 10. Cs
Okt. 11. P Boldog XXIII. János pápa
Okt. 12. Szo
Házas hittan 16.30-18.30-ig,
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban
Október 13 . ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Okt. 14. H
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Okt. 15. K Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító
Okt. 16. Sz Szent Hedvig
Baba-mama kör 9-11-ig a Közösségi Házban
Okt. 17. Cs Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú
Okt. 18. P SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA
Okt. 19. Szo
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban
Október 20 . ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
Missziós vasárnap

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Gyűjtés a missziók javára

Okt. 21. H
Okt. 22. K Boldog II. János Pál pápa
Okt. 23. Sz Kapisztrán Szent János
Nemzeti ünnepünk
Okt. 24.Cs
Okt. 25. P Szent Mór püspök
Filmklub 17 órától a Közösségi házban. A 80 huszár című filmet vetítik.
Vendégünk Sára Sándor, a film Kossuth díjas rendezője és operatőre.
Okt. 26. Szo
Óraátállítás (vasárnapra virradó éjszaka 3-ról vissza kell állítani 2 órára)
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban
Október 27. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Nyugdíjas találkozó 16 órakor a közösségi Házban
Okt. 28. H

SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban

Okt. 29. K
Okt. 30. Sz
Baba-mama kör 9-11-ig a Közösségi Házban
Okt. 31. Cs Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú

• 2013. október 19-én, szombaton, a Budapesti Szent István-bazilika előtti téren sor
kerül Sándor István vértanú, szalézi testvér boldoggá avatására: 9.30-kor Sándor
István életének ismertetésével és közös imádsággal veszi kezdetét az ünneplés. A
szentmise 10.30-kor kezdődik, melyet Erdő Péter bíboros úr vezet. Az ünnepélyes
szentmisében a Szentatya megbízásából S.Em.R. Angelo Amato bíboros úr, a
Szenttéavatási Kongregáció prefektusa teszi közzé a boldoggá avatásra vonatkozó
határozatot. Október 18-án 20.00 órai kezdettel előesti virrasztás lesz, melyre a
szervezők mindenkit szeretettel várnak.
• Október 10-13-ig „72 óra kompromisszum nélkül” – Szociális önkéntes ifjúsági
akcióra lehet jelentkezni. Részletek a www.72ora.hu oldalon és a faliújságon.
• Templomunk búcsúja november 16-17-én,
• Templomunk szentségimádási napja november 18-án lesz.
• Az őszi szünetben okt. 26-nov. 3. között a hittanórák szünetelnek.
• Kérjük kedves Testvérek segítségét a lombgyűjtésben! A bejáratnál a belépőben
vannak seprűk és lombzsákok. Akár a kupacokba, akár zsákokba lehet gyűjteni. A
lombhullással néhány ember képtelen megbirkózni, ezért fontos a segítség.
• A hónap 2. vasárnapján a templom külső felújítására gyűjtünk.
• Teljes búcsú nyerhető november 1-8-ig minden nap. Aki a temetőt imádságos
lélekkel látogatja, és imádkozik a megholtakért teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
kegyelmi állapot (ha szükséges szentgyónás), áldozás, imádság a pápa szándékára
(egy Miatyánk és Hiszekegy). A búcsú elnyerhető megelőző vagy következő
vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.
• Továbbra is kérjük otthon gyűjteni, különösen a nehezebbet (újságpapírt, könyvet) ne
dobjuk a szelektív kukába. A szeptemberi papírhulladékért 29 ezer forintot kaptunk.
Ha ezt egy évben ötször ismételjük, 100-150 ezer forintot is jelenthet.
• Október 15-től papírgyűjtést indítunk újra. Irodaidőben, mise előtt és után nincs
kulcsra zárva a kapu. Kérjük a konténerbe dobni a papírt
MISEREND:
VASÁRNAP: ½ 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 18 órakor; szombaton reggel 8 órakor
Szentségimádás: kedden és csütörtökön a szentmisék után egy óra, (marad még
októberben) szombaton fél óra.

Sorozat az Apostoli hitvallás tartalmáról
1. „HISZEK EGY ISTENBEN”’
A Katolikus Egyház Katekizmusa : 185. cikkely: Aki azt
mondja: „Én hiszek”, vele azt állítja: „Én ahhoz ragaszkodom, amit
mi hiszünk”. A közösség, amely mindenki számára mértékül
szolgál, és egyesít a hit megvallásában.
A hit: élet. A Hiszekegyet legelsősorban a kereszteléskor
mondják azok, akik az új életet kapják a keresztségben (és a szülők,
keresztszülők), s a megkeresztelt az Anyaszentegyház gyermeke
lett.
HISZEK: Rácsodálkozni a létezésre, és keresni a végső kérdésekre
a választ. A hit elsősorban az értelemnek erre az oldalára épül. Ma
az európai ember súlyosan arányt tévesztett. Óriási a dolgokat
művel a gyakorlati értelem segítségével, a létezésre rácsodálkozó
értelem szerepét ugyanakkor háttérbe szorította. Újabb és újabb
találmányainak szerkesztésével van elfoglalva, de közben az a
veszély fenyegeti, hogy elvész a részletekben. Elfelejti önmagát és
létének értelmét. Ahhoz hasonlítanám, mint amikor valaki egy
leszakadni készülő sziklaszirten állva a karóráját javítja. De hát
fontos ez? Bizony, fontos. Hiszen miközben az óráját javítja valaki
az ingó sziklaszirten, az élete forog veszélyben, esetünkben nem
csupán egyvalakié, hanem egész társadalmaké. A hit mindezen felül
van: ajándék, csoda.
Az Egyház történelmének legragyogóbb szála: a hit belső története.
Erről keveset beszélünk („megtérése(i)m története; az én
üdvösségem története”) .
A hitet örököljük, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne az én
személyes hitem. Hasonlít ez az anyanyelvünkre is és legfőképp az
életünkre, azt is részben örököljük.
HISZEK EGY ISTENBEN: Van egy általános, semmitmondó frázis.
– „Mindenki hisz valamiben”. Ez ugyanakkor mégiscsak
elgondolkodtató. Ezért lehet a ragyogó technikai civilizációban élő
emberiség elkeseredett és reményvesztett, ha nem talál szeretetre.
Személy csak másik személyre építhet személyes életet. S végső
soron hinni is csak egy személyes Istenben lehet; személytelen

létezőben (valamiben) hinni, mint amilyen a sors, a majd-valahogylesz, a világenergia és az ezekhez hasonlók az fatalizmus.
Mindennapi életünk szinte mindenütt személyekbe vetett
bizalmon, hiten alapul. Hiszek anyám szeretetében, hiszek a
felfedező, a tanár/nő igazmondásában vagy pl. a buszvezető biztos
kezében, stb. Annak ellenére, hogy szlogenné vált: „Már senkiben
sem lehet megbízni!”
Az üres frázisból - „Mindenki hisz valamiben” – azért mégis
felragyog egy vitathatatlan tény: mindenki bízik abban, hogy egykor
minden rendbe jön, minden egészen jó lesz. Ez az ősbizalom
minden emberben benne van, ez éltet és mozgat mindenkit.
Öngyilkos lesz az, akiből ez a bizalom kihal. Az emberiségnek tehát
az a konok közmeggyőződése, hogy érdemes ráhagyatkozni – arra
a meg sem fogalmazott bizonyosságra - hogy egyszer minden jól
lesz. Ez mutatkozik egyedül helyes emberi cselekvésnek.
Aki hisz, a személyes, élő Istenben, az a legértelmesebben
áll hozzá a létezés egészéhez. Az ateizmust nem lehet az élő,
személyes Istenbe vetett hit mellé, mint intelligens alternatívát
odaállítani, sem azt a fajta hitet, amely valamiben hisz. Az ateista és
a valamiben hívő emberségében, személyében ugyanolyan értékes,
mint az Istenben hívő, mert élete még nincs lezárva – ahogy a hívőé
sincs – s erkölcsi cselekvése sem okvetlenül rosszabb a hívőénél,
de maga a tény, hogy valaki egyáltalán nem hisz vagy valamiben
hisz, nem tehető értékben a mellé a felfogás mellé, amely egy
személyes, élő Istenben hisz.
Mert aki semmiben sem hisz, az a
benne lévő ősbizalom ellen döntött.
A hit döntés amellett, hogy azért
van értelme a létezésnek, mert
az
Istentől
jön.
Szabad,
személyes
döntés.
Mégis
szükségszerű a végső igazság
elfogadása. Egyetlen helyes
álláspont létezik: ha elfogadjuk.

