Szent Erzsébet Hírlevél
2014. Pünkösd
Fogadják szeretettel pünkösdi hírlevelünket, amelyben ez
alkalommal összevontuk az újságot és egyházközségi naptárunkat.

A Szentlélek küldetése az Egyházban
Amikor a Fiú befejezte a földön azt a munkát,
amelynek elvégzésével megbízta az Atya, Pünkösdkor a
Szentlélek küldetése kezdődött, hogy ő legyen az
Egyház állandó megszentelője, és így a hívőknek —
Krisztus által az egy Lélekben — szabad útjuk legyen az
Atyához. Az élet Lelke ő, általa eleveníti meg az Atya a bűn
halálával meghalt embereket, amíg halandó testüket is életre nem
kelti Krisztusban.
A Szentlélek úgy lakik az Egyházban és
a hívők szívében, mint templomban,
imádkozik bennük, és tanúbizonyságot tesz
arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az
Egyházat …ellátja és irányítja a különféle
hierarchikus és karizmatikus adományokkal,
fel is ékesíti sajátos gyümölcseivel.
Az evangélium erejével megfiatalítja az
Egyházat, szüntelenül megújítja, és elvezeti a
Vőlegényével való tökéletes egyesülésre. Mert a Lélek és a
menyasszony így szól az Úr Jézushoz: Jöjj el! (Vö. Jel 22, 17).
Így az egész Egyház, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek
egységéből egybegyűlt nép áll előttünk.
/II. vatikáni zsinat Lumen gentium dokumentumából /
„Imaapostolság” szándékai az Egyházban júniusra:
Általános: (Munkanélküliek) Hogy a munkanélküliek megkapják azt a támaszt és
foglalkoztatást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy méltó módon éljenek.
Missziós: (A hit Európában) Hogy Európa újra megtalálja keresztény gyökereit a
hívők hitének tanúságtétele folytán.

Egyházközségi naptár
Június. 8. PÜNKÖSD VASÁRNAP Szentmisék:10 és 18-órakor Gyerekmise elmarad!
Tanévzáró hálaadó szentmise 10 órakor!
Jún. 9. H

Pündösd hétfő: Karizmák ünnepe Máriaremetén
(egyházmegyei juniális 9-17 óráig) www.kim.katolikus.net/karizmakunnepe

Jún. 10. K
Jún. 11. Sz Szent Barnabás apostol
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Torna 19-19.50-ig, ping-pong 20 órától a Közösségi házban
Jún. 12. Cs Boldog Hildegard Burjan
Jún. 13. P Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító
Jún. 14. Szo
Házas hittan 16.30-tól a Közösségi Házban
Június 15. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Ma gyűjtünk az orgonára
Nyugdíjas találkozó 16 órától a Közösségi Házban
Jún. 16. H
Jún. 17. K
Jún. 18. Sz
Jún. 19.Cs
Jún. 20. P
Jún. 21. Szo

Június 22.

Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Torna 19-19.50-ig, ping-pong 20 órától a Közösségi házban
Filmklub 17.45-től a Közösségi Házban
Gonzága Szent Alajos szerzetes Kert-takarítás a szentmise után, 9 órától.
Vasárnap reggel 5 órától az úrnapi előkészítéshez férfiak és asszonyok
segítségét várjuk.
KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA
Szentmisék: 10 órakor körmenettel ! és 18-órakor

Gyerekmise elmarad !

Jún. 23. H
Jún. 24. K KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE
Jún. 25. Sz
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Torna 19-19.50-ig, ping-pong 20 órától a Közösségi házban
Jún. 26. Cs
Jún. 27. P JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE ÜNNEPE
Jún. 28. Szo Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Június 29 . ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP: SZENT PÉTER és PÁL APOSTOLOK ÜNNEPE
Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor Péter-filléreket gyűjtünk a szentmiséken
Jún. 30. H Júl. 1. K
Júl. 2. Sz SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOGASSZONY)
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Torna 19.00-19.50-ig, ping-pong 20 órától a Közösségi házban
Júl. 3. Cs SZENT TAMÁS APOSTOL
Júl. 4. P
Első péntek
Portugáliai Szent Erzsébet
Júl. 5. Szo
Július 6.
ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
17.15-től rózsafüzért imádkozunk

NYÁRI MISEREND JÚNIUS 16-TÓL AUGUSZTUS 23-IG
Élet a Lélekben – Szentlélek szeminárium egyházközségünkben
Októbertől advent közepéig hetente péntekenként este 7-kor.
Mindenkit szeretettel várunk (másodszor is).

VASÁRNAP: ½ 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: hétfőn, szerdán, pénteken 18 órakor.
Szentségimádás: hétfőn 17-18 óráig
A szerdai iroda- és karitász órák elmaradnak !

KERESZTELÉS – HÁZASSÁGKÖTÉS

Gondolatok a Liturgiáról
- a plébános -

Szabó-Mánya István április 27-én részesült a keresztség szentségében.

Sokakban felmerült a kérdés: Miért tűnt el a díszes papi trónus?
A válaszhoz fel kell idézni a liturgikus reform lényegét:
A II. Vatikáni Zsinat megfordította az oltárt. Azóta a katolikus
Egyházban az utolsó vacsora asztalához hasonlóan vesszük körül az oltárt a
szentmisén. Jézus Krisztus egyetlen áldozatát a liturgiában szembefordulva
jeleníti meg a pap. Ez a liturgia „közösségi(= communio)-modellje”. A korábbi
modell szerint a liturgikus tér a templom hosszanti tengelye mentén rendeződött.
A templom két részre tagolódott, a szentély és a hajó kettősére: a szentélyben
magasodott az oltár (tabernákulummal), a hajóban pedig a hívek foglaltak helyet,
és a kettő között volt az áldoztató rács. A pap Alter Christus-ként járult (ment fel)
az oltárhoz, hogy bemutassa az áldozatot és mindenki egy irányba, Krisztusra
tekintett.
Nemrég XVI. Benedek pápa kinyilvánította, hogy nem vesztette értelmét
a liturgia régi modellje. (És a latint sem törölte el a Zsinat, hanem az maradt a
liturgia egyetemes nyelve.) Természetesen a Szentatya nem fordította vissza az
oltárokat, így a legtöbb templomban – nálunk is – megmaradt Urunk Jézus
Krisztus által alapított közösségi-modell.
Végül megemlítem, hogy az egyszerűségében szép templomunkban az eddigi
díszes trónus stílusában nem volt odaillő.
Lajos atya

Új (virtuális) orgona építés
(virtuális = elektronikus,digitális)
Az új orgona építését szakaszosan végezhetjük a gyűjtés eredménye
szerint. Kedves Testvéreket rendszeresen tájékoztatjuk, hogy hol tartunk az
építésben, a gyűjtésben.

Az orgona főbb egységeinek tervezett költségei
1. Kétmanuálos játszóasztal
2. Szoftverek:
a/ Hauptwerk program:
b/ Hangminta program
3.Számítógép:
4.Hangrendszer (hangszórók, stb)
Összesen:

800 eFt
340 eFt
60 eFt
300 eFt
300 eFt
1.800 e Ft

Ezzel az áldozattal egy olyan virtuális orgona építhető a templomunknak,
amely élethűen kelti egy olyan sípos orgona hangélményét, amit csak sokkal
jobb anyagi helyzetű templomok képesek megvásárolni. Az új játszóasztal és a
beépített elektronika élettartama legalább 25 év.
„Szervezők”

Várjuk kedves Testvéreink
nagylelkű, áldozatos támogatását az új orgonára!
Néhányan összefogva egy-egy részegységet is vállalhatnánk.
Új orgonára gyűjtünk a hónap 2. vasárnapján ! Részletek a plébániai honlapon.

Május 4-én rendezték szentségi házasságukat Molnárné Pál Andrea és Molnár Róbert.
Mohai Csaba és Lázár Csilla pedig május10-én örök hűséget esküdtek egymásnak.

Kedves Testvérek! Május 12-én megszületett Kornél fiunk. Ezúton is köszönjük imáitokat. Áldott legyen az Isten, Alleluja! Kuti Sziszi, Attila és Zsófi
„Az egyház tanításának végső célja az emberi személy vele született
méltóságának és alapvető jogainak védelme…”/Szt. II.János Pál pápa/

Könyv-ajánló
Nagyon örülök és köszönöm, hogy megismerhettem a "Bioetikai útmutató
fiataloknak" című kiadványt. Jól összefoglalt, világos, egyértelmű, a jelenkor
tudományos szintjének megfelelő, elfogulatlan írás.
Több megnyilvánulással találkoztam már ebben a témakörben, de ezt tartom eddig a
legjobbnak. Jó lenne, ha minden fiatal és kevésbé fiatal, gondolkodó ember
kezébe kerülhetne.
dr.Simig Mária (ny.orvos)

Előretekintő + egyéb
Az úrnapi előkészületekhez 22-én vasárnap reggel 5 órától férfiak és asszonyok segítségét várjuk.
************

Nyári táboraink:
Napközis tábor a Plébánián
júl. 7-11.
Hőscincér, Ájtatos manók gyerektábor Szilvásváradon júl. 14-20.
Szentjánosbogár ifjúsági tábor
jún. 28-júl. 5.
Családtábor Pálosszentkúton
aug. 9-12.
Kenu tábor július végén – jelentkezni lehet Marinovszki Sebestyénnél
***********
Júniusi életige: „Ime én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” eletige@fokolare.hu
és a plébánia weboldaláról is elérhető.
***********
A két utóbbi papírgyűjtésből 50 ezer forint jött össze. Hála Istennek és a gyűjtőknek!
Ebben az évben változatlan formában (legközelebb a nyár végén) folytatjuk a
híresztelésekkel ellentétben! Jövő évre is valószínűsíthető a gyűjtés, esetleg más
formában.
************
Júliusban is folytatjuk szerdánként: a gerinctornát 19 órától, és a ping-pongot 20 órától.
Szent Erzsébet Plébánia
Cím: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 39. T: 258-4074
Fogadó órák: hétfő 16-17, péntek 10-11.
Karitász óra: pénteken 1130-1230
Plébániánk Internetes címe: http://szenterzsebet.plebania.hu

