2013. novemberi

Egyházközségi naptár
(Szent Erzsébet Hírlevél)

Általános imaszándék: hogy azok a papok, akik nehézséget élnek meg, bátorítást
nyerjenek szenvedésükben, támaszt kételyeikben és megerősítést hűségükben.
Missziós imaszándék: hogy Latin-Amerika egyházai, a földrészükön folyó misszió
gyümölcseként küldjenek misszionáriusokat más egyházakba.
Nov. 1. P

MINDENSZENTEK Kötelező ünnep
A beteglátogatás elmarad.
Esti, szentmise utáni imádsággal halottainkért.
Nov. 2. Szo HALOTTAK NAPJA Szentmise 18 órakor (a reggeli elmarad)
Nov. 3. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
17.15-től rózsafüzért imádkozunk
Nov. 4. H
Nov. 5. K
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.

6.
7.
8.
9.

Borromeo Szent Károly püspök
Képviselőtestületi gyűlés 19 órától a Közösségi Házban
SZENT IMRE

Sz
Baba-mama kör 9-11 óráig a közösségi házban
Cs
P
Szo A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE
Házas hittan 16-18 óráig a Közösségi Házban:
Tánctanulás 18-22 óráig a Közösségi Házban

Nov. 10. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

Nov. 11 H

Tours-i Szent Márton püspök
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi házban
Felnőtt katekumenátus indul 19.30-tól a Köz. házban
Nov. 12 K Szent Jozafát püspök
Nov. 13. Sz Magyar szentek és boldogok
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Nov. 14. Cs
Nov. 15. P Nagy szent Albert püspök és egyháztanító

Nov. 16. Szo 16.30-tól a hittanosok bemutatják a Szent Erzsébet életéről szóló színdarabot
17.30-kor Vigília szentmise
(Reggel nincs szentmise !)
Nov. 17. VASÁRNAP TEMPLOMUNK SZENT ERZSÉBET BÚCSÚJA
Ünnepi szentmise 10 órakor; esti mise 18-órakor (gyerekmise elmarad)
Nov. 18. H Templomunk szentségimádási napja 9-18 óráig
Előzetes feliratkozást kérünk !
Nov. 19. K ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET
Nov. 20. Sz
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Nov. 21 Cs Szűz Mária bemutatása a templomban
Nov. 22. P Szent Cecilia szűz és vértanú
Nov. 23. Szo
Cursillo-s találkozó 9.30-tól;
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban

KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
A Hit évének bezárása
Országos gyűjtés a Katolikus Karitász javára
Nov. 25. H Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi házban
Nov. 26. K
Nov. 27. Sz
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Nov. 28. Cs
Nov. 29. P
Filmklub 18 órától a Közösségi házban; Szalay Péter A Nyolcak
nyomában című filmjét vetítik, utána beszélgetés. Meghívott vendég: a film rendezője
Nov. 30. Szo SZENT ANDRÁS APOSTOL
Adventi koszorú- és ajándékkészítés 15-17-ig a Köz. házban
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban
Nov. 24.

Dec. 1.

ADVENT 1. VASÁRNAPJA Szentmisék: ½ 9, 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

Előretekintő + Egyéb
• Teljes búcsú nyerhető: Mindenszentek napján, halottak napján és következő
vasárnapon, templom vagy kápolna látogatásakor. Illetve minden nap november
1-8-ig imádságos lélekkel tett temetőlátogatás esetén. Feltételek: kegyelmi
állapot, áldozás és ima a Szentatya szándékára (egy Miatyánk, egy Hiszekegy).
• A Kaszap Alapítvány lelkinapja a Pál Apostol iskolában november 9-én.
8.30-kor szentmise; 9.30-tól Dr Kolozsváry Judit szakpszichológus előadása:
Kapcsolatok, konfliktusok, szeretet és szerepek címmel.
• Tartós élelmiszereket gyűjtünk Szent Erzsébet kosarába a rászorulóknak
november 16-tól a templomban a Jézus Szíve oltárnál.
• Az adventi időszakban rorate szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek
• Szent Miklós püspök ünnepe a gyerekeknek december 5-én 18.30-tól a
templomban.
• Adventi lelkigyakorlat: december 14-én 9-14 óráig a Közösségi házban
(gyónási lehetőséggel).
• A hónap 2. vasárnapján a templom külső felújítására gyűjtünk.

Miserend:
VASÁRNAP: 1/2 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 18 órakor és szombaton 8 órakor.
Szentségimádás: kedden és csütörtökön 17-18-ig és szombaton 830-9-ig

Szeretettel meghívjuk
Templomunk Szent Erzsébet búcsújára
2013.
A közösség előesti ünnepe – november 16. szombat
1630

A templomban: Szent Erzsébet élete című
színdarabot bemutatják a hittanosok

1730 Előesti Szentmise
1900
20
2010
2100 -2300

Agapé az iskola tornatermében
Egyházközségünk kórusának műsora
„Kép-mutogatás”: közösségeink élete képekben
Zene- tánc
Teaházban beszélgetés

9 óráig kisebbeknek, utána nagyobbaknak

vagy Filmvetítés 2020-tól: Isten szolgája Sándor István

November 17. vasárnap
1000 Ünnepi szentmise
HELYSZÍN:
Szent Erzsébet templom és a Szabadság sugárúti Iskola tornaterme
Kérjük, aki tud, süteménnyel vegyen részt a rendezésben.

November 18-án 900 -1800 Templomunk szentségimádási napja
1800 órakor szentmise

Sándor István boldoggá avatása
„…Sándor István élete gabonáját bizalommal vetette el.
Ünnepeljük benne a hőst, aki szalézi szerzetesi hivatásához élete
árán is hűséges volt. Tiszteljük benne a kiváló munkást, aki a
munka szeretetére tanította a fiatalokat is. Megrendülten állunk
meg a koncepciós per áldozata előtt, akit hamis vádak alapján
megkínoztak, halálra ítéltek és kivégeztek.
Sándor István szalézi hivatását még szülővárosában, Szolnokon
kapta, ahol vasesztergályos és rézöntő végzettséget szerzett, és
dolgozni kezdett. A rendbe való belépése után nyomdász lett.
Nagy lelkesedéssel foglalkozott a fiatal munkásokkal. Közben jött
a háború, majd a szalézi nyomda államosítása, Mindszenty
bíboros letartóztatása, 1950-ben pedig a szerzetesrendek betiltása. Ekkor neki is haza
kellett térnie Szolnokra. Ott működött sekrestyésként, de tovább dolgozott a
fiatalokkal. Az a rendszer, amely magát munkáshatalomnak hirdette, nem tűrte, hogy
éppen a fiatal munkások között valaki keresztény nevelést folytasson. „Az ifjúság a
miénk” – hallották a papok gyakran még a hetvenes, nyolcvanas években is. Hát még
amikor munkásokról volt szó! Csakhogy Sándor István lelkében a hivatás hangját nem
lehetett elnyomni. Bosco Szent János odaadó szeretetét örökölte, márpedig a szeretet
– mint Szent János apostol írja – nem fér össze a félelemmel (vö. 1Jn 4,18).
De Sándor István nem csak a fiatalokért élt általában. Ő szerette a munkáját is.
Gondosan, szakértelemmel dolgozott. Mesteri fokon. Ösztönösen is érezte, hogy a
munka nem csupán a megélhetés eszköze, hanem az ember méltóságát is kifejezi. A
dolgozó ember társául szegődik a teremtő Istennek. Kibontakoztatja képességeit,
áldozatot hoz másokért, emberibbé, értékesebbé teszi a világot. Gépies és
elidegenedett világunkban ma is aktuális Sándor István üzenete. Egyéni és közösségi
boldogulásunk útja Isten terve szerint a jól végzett munka. Sándor István személyében
tehát a munkáját hittel és szeretettel végző ember példaképét tisztelhetjük.
De Sándor István vértanúsága más szempontból is különleges. Őt nem egyszerűen
elhurcolták. Nem magyarázat nélkül végrehajtott merénylet áldozata lett. Még csak
nem is a börtön vagy a munkatábor szenvedései okozták a halálát. Őt kivégezték.
Halálra ítélték és kivégezték. Félelmetes lehetősége az állami életnek, hogy
igazságszolgáltatás ürügyén maguk a hatóságok követhetnek el gyilkosságot. Sándor
István vértanúsága felidézi a koncepciós perek egész szomorú korszakát. Azt hozták
fel vádként ellene, hogy államellenes tevékenységet folytatott és hazaárulást követett
el. Valójában csak nevelői tevékenységet végzett a Katolikus Egyház tanítása szerint.
Tanítványai között azonban olyan is volt, akit az új rendszer besorozott az
államvédelmi hatóság kötelékébe. A hatalom ezzel a perrel példát akart statuálni,
hogy távol tartsa az Egyházat a munkás fiataloktól, különösen pedig a fegyveres
erőktől. Sándor István száznyolcvannégy óra vallatás után is hűséges maradt
hivatásához. Kötél általi halálra ítélték, és 1953. június 8-án kivégezték. Harminckilenc
éves volt…
…Sándor István tisztelete legyen alkalom mindnyájunk számára a kiengesztelődésre
és a lelki megújulásra! Személye legyen világító példa a hivatás vállalására, a
becsületes munkavégzésre és a hűséges kitartásra Krisztus és az emberek
szeretetében”
/ Részletek Dr Erdő Péter bíboros homíliájából!/

