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2014. október

Szűz Mária hónapjában rózsafűzért imádkozunk az esti szentmisék előtt 17.30-tól !

„Imaapostolság” szándékai az Egyházban októberre:
Általános (Béke): Hogy az Úr adjon békét a világ azon vidékeinek,
amelyeket leginkább gyötör a háború és az erőszak
Missziós (Missziós világnap): Hogy a missziós világnap minden hívőben
felébressze a szenvedélyt és a buzgóságot arra, hogy az egész világnak
megvigye az evangéliumot.

Részletek II. JÁNOS PÁL PÁPA apostoli leveléből
a rózsafüzérről a „ROSARIUM VIRGINIS MARIAE”-ből

A rózsafüzér „az Evangélium rövid összefoglalása”
„A rózsafüzér a keresztény imádság egyik hagyományos módja, mely alkalmas
Krisztus arcának szemlélésére. VI. Pál pápa így írt erről: „A rózsafüzér, ez a
megváltó megtestesülésbe gyökerező, evangéliumi imádság teljesen Krisztusra
irányul. Mert még jellegzetes eleme is – az »Üdvözlégy, Mária« litániaszerű
ismétlése – Krisztus dicsőítése lesz, akiről az angyali üdvözlet és a Keresztelő
anyjának köszöntése szól: »Áldott a te méhednek gyümölcse« (Lk 1,42). Sőt,
többet mondunk: az Üdvözlégyek ismételgetése a háttér, melyben a titkokat
szemléljük: Jézus, akit minden Üdvözlégyben megnevezünk, ugyanaz, mint akit a
titkok egymás után szemünk elé állítanak mint Isten Fiát és a Szűzanya fiát.” …
„Annak érdekében, hogy a rózsafüzért még inkább „az evangélium
összefoglalásának” nevezhessük, nagyon megfelelő, hogy – miután
megemlékeztünk Krisztus megtestesüléséről és rejtett életéről (az öröm titkai), s
mielőtt szenvedésének kínjait (a fájdalom titkai) és a föltámadás győzelmét (a
dicsőség titkai) szemlélnénk – elmélkedésünk kiterjedjen nyilvános működésének
néhány nagyon fontos mozzanatára is (a világosság titkai). Ez az új titkokkal való
kiegészítés – teljesen tiszteletben tartva az eddigi hagyományos módot – azt
szeretné elérni, hogy a keresztény lelkiségben megújítsa a figyelmet a rózsafüzér
iránt, mint ami valóban bevezet Krisztus szívének mélységeibe, az öröm és a
világosság, a fájdalom és a dicsőség mélységébe.”
Szent Teréz szerint: "Az imádság nem más, mint egy baráti kapcsolat, gyakori
megosztás és együttlét kettesben azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket."

Október 5 . ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
10 órás misében imádkozunk most kezdődő szinódus közgyűléséért
17.15-től rózsafüzért imádkozunk
Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templom búcsúja
Okt. 6. H
Okt. 7. K
Okt. 8. Sz

Rózsafűzér Királynője
MAGYAROK NAGYASSZONYA
Baba-mama kör 9-11-ig a Közösségi Házban

Okt. 9. Cs
Okt. 10. P
Szentlélek szeminárium 19 órától a Közösségi Házban
Okt. 11. Szo Szent XXIII. János pápa
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban
Október 12 . ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

Okt. 13. H
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Okt. 14. K
Okt. 15. Sz Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító
Baba-mama kör 9-11-ig a Közösségi Házban
Okt. 16. Cs Szent Hedvig
Okt. 17. P Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú
Szentlélek szeminárium 19 órától a Közösségi Házban
Okt. 18. Szo SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA
Házas hittan 16.30-tól a Közösségi Házban
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban (munkanap)
Október 19 . ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Missziós vasárnap
Gyűjtés a missziók javára
Nyugdíjas találkozó 16 órakor a közösségi Házban
A mai filmklubban 19 órakor Lénárd Ödönről, a kommunista hatalom által 19 évig bebörtönzött piarista atyáról vetítünk filmet.
Az alkotók is hivatalosak az alkalomra és a beszélgetésre.
Okt. 20. H
Okt. 21. K
Képviselő testületi gyűlés 19.15-kor a Közösségi házban
Okt. 22. Sz Szent II. János Pál pápa
Okt. 23.Cs Kapisztrán Szent János
Nemzeti ünnepünk
Okt. 24. P
(pihenőnap)
Okt. 25. Szo Szent Mór püspök
Óraátállítás (vasárnapra virradó éjszaka 3-ról vissza kell állítani 2 órára)
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban
Október 26. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

Okt. 27. H
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Okt. 28. K SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK
Okt. 29. Sz
Baba-mama kör 9-11-ig a Közösségi Házban
Okt. 30. Cs
Okt. 31. P Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú
Szentlélek szeminárium 19 órától a Közösségi Házban
Nov. 1. Szo MINDENSZENTEK (Parancsolt ünnep) Ezen a napon este 18 órakor lesz a
szentmise utána imádság halottainkért (nem vasárnapi előesti mise)

November 2 . ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
HALOTTAK NAPJA

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
• Templomunk – búcsúja november 15-16-án,
– a szentségimádási napja november 18-án lesz.
• Az őszi szünetben a plébánián okt. 23.- 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 az új orgonára gyűjtünk. Az új orgonára eddig 730 ezer forint
gyűlt össze. Köszönjük kedves testvérek nagylelkű adományait.
• 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 (Miatyánk és
Hiszekegy). A búcsú elnyerhető megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek
ünnepén is.
• Október 14-től gyűjtünk papírt újra a plébánián. Irodaidőben, mise előtt és után csak
retesszel zárjuk a kaput. Kérjük a konténerbe dobni a papírt. Egy konténer papírhulladékért
18-20 ezer forintot kaptunk az elmúlt időben.
• Szerdánként 19-19-50-ig torna, 20 órától ping-pong a Közösségi Házban
************************
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AZ ÉLET IGÉJE
„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön nem fog éhezni, és aki
bennem hisz sohasem szomjazik meg.” /János 6,35/
…Ez a kenyér tehát Vele táplál már itt lent, de azért kaptuk, hogy mi viszont a bennünket
körülvevő emberiség lelki és fizikai éhségét csillapítsuk.
Krisztus üzenetét nem annyira az Eucharisztia által ismeri meg a világ, hanem sokkal
inkább a keresztények életéből, akik az oltáriszentségből és az igéből táplálkoznak, akik
életükkel és szavaikkal adják hírül az evangéliumot, s ez által teremtik meg Krisztus
jelenlétét az emberek között.
A keresztény közösség élete az Eucharisztiának köszönhetően válik Jézus életévé, vagyis
olyan életté, amely képes Isten szeretetét és életét adni a többieknek…
/ Chiara Lubich /- részlet
Az élet igéje olvasható az

eletige@fokolare.hu és plébániánk weboldalán.

A Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűlése
október 5-e és 19-e között ül össze, témája:
„A családdal kapcsolatos lelkipásztori kihívások az evangelizáció
összefüggésében”

Imádság a Szent Családhoz a Szinódusért
Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igaz szeretet csillogását,
hozzátok fordulunk bizalommal.
Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a megélt közösség és az imádság helyévé,
az Evangélium hiteles iskolájává,
kicsiny család-egyházzá.
Názáreti Szent Család,
add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk
az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot;
és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak
hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak.
Názáreti Szent Család,
add, hogy a következő Püspöki Szinódus
mindenkiben újraélessze annak tudatát,
hogy a család szent és sérthetetlen,
Isten tervének ékköve.
Jézus, Mária és József,
halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket.
/Ferenc pápa/
Felhívjuk a helyi egyházakat, a plébániai közösségeket, hogy imádságaikkal
csatlakozhatnak az imaszándékhoz. Kérjék a hívek, főként a családok a Szentlélek
megvilágosító kegyelmét közösen és személyesen a „család” Szinódus elő-munkálataiért
a szentmisékben és más alkalmakon (az októberi rózsafűzéren).
MISEREND:
VASÁRNAP: ½ 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 18 órakor; szombaton reggel 8 órakor
Szentségimádás: kedden, csütörtökön és szombaton a szentmisék után fél óra.
Karitasz óra: szerdán és pénteken 11.30-12.30-ig

