Szent Erzsébet Hírlevél
2014. november
„Imaapostolság” szándékai az Egyházban novemberre:
Általános (Magányos emberek): Hogy azok a személyek, akik a magánytól
szenvednek, megtapasztalják Isten közelségét és a testvérek támogatását.
Missziós (Kispapok és szerzetesek nevelői): Hogy a fiatal szeminaristáknak, férfi és női szerzeteseknek legyenek bölcs és jól felkészült nevelői.

Egyházközségi naptár
Nov. 2. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP HALOTTAK NAPJA Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
17.15-től rózsafüzért imádkozunk
Nov. 3. H
Nov. 4. K
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.

Porres Szent Márton
Borromeo Szent Károly püspök
A szentmise előtt 56-os megemlékezést tartanak az emléktáblánál
5. Sz SZENT IMRE HERCEG
Baba-mama kör 9-11 óráig a közösségi házban
6. Cs
7. P Első péntek
8. Szo
Házas hittan 16.30-tól a Közösségi Házban
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban

Nov. 9. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

Mindenszentek és halottak napja
egymás mellett van a naptárban
Mindenszentek napján ünnepeljük a mennyországot, halottak napján pedig
könyörgünk a tisztítótűzben szenvedőkért.
Meghalt szeretteinkre gondolva éljük át ezt. Ilyenkor járjuk a temetőket,
ápolják a sírokat. Csak egymás mellett állnak, vagy valami összeköti a két napot? A
szentek közösségének tanítása egybekapcsolja ezt a két napot. A hitvallásban legkevésbé
szoktunk figyelni erre a részre: Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét. Ez bizonyos módon kifejti az előzőt: A szenteknek ez a közössége az Egyház. A II.
Vatikáni Zsinat tanítja: „Az úton lévőknek (földön élőknek) a Krisztus békéjében
elhunytakkal való egysége a legkevésbé sem szakad meg.” „Mivel az összes hívő egyetlen
testet alkot, az egyik javában részesülnek a többiek is.”
A temetőt nemcsak a sok ember népesíti be, akik a temetőt járják, hanem sokkal inkább
hitünk tanítása. Aki Krisztushoz tartozik, annak nemcsak múltja és jelene van, hanem
jövője is. Jézus azért halt meg és azért támadt föl, hogy mind a holtaknak, mind az
élőknek Ura legyen. Tehát akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14,8-9) Aki
Krisztushoz kötötte sorsát itt a földön, a halála után is hozzá tartozik. Hasonlóvá leszünk
hozzá - mint a mágnes vonzza magához a halálban, a föltámadáskor az elhunyt lelkét,
testét, személyét.
Lajos atya
„Az Egyház volt az anyám, a Jóságos az atyám, kérlek, testvérek, hogy amikor
imádkozni jöttök s fohászaitokkal kérlelitek az Atyát és a Fiút, gondoljatok rám
és emlékezzetek meg rólam, hogy a mindenható Isten örökre mentse meg, akit
szeretett.”
/római sírvers a II. század közepéről/
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.

A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE
Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

Nov. 10. H

Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Nov. 11. K Tours-i Szent Márton püspök
Nov. 12. Sz Szent Jozafát püspök
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi Házban
Nov. 13. Cs Magyar szentek és boldogok
Nov. 14. P
Nov. 15. Szo

Vigília szentmise 17.30-kor: szentbeszédet mond Gulybán Gergely
görögkatolikus parókus
Reggel nincs szentmise !

Nov. 16. VASÁRNAP TEMPLOMUNK SZENT ERZSÉBET BÚCSÚJA
Ünnepi szentmise 10 órakor: fr. Szendrei Miklós ferences atya tartja
esti mise 18 órakor
Gyerekmise elmarad
Nov. 17. H
Nov. 18. K Templomunk szentségimádási napja 10-18 óráig (Előzetes feliratkozást kérünk!)
Nov. 19. Sz ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi Házban
Nov. 20 Cs
Nov. 21. P Szűz Mária bemutatása a templomban
Nov. 22. Szo Szent Cecilia szűz és vértanú
Cursillo-s találkozó 9.30-tól;
Ifjúsági közösség 19 órától a Közösségi Házban
KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Országos gyűjtés a Katolikus Karitász javára
Az esti szentmisén és a jótékonysági koncerten a Rotunda kórus közreműködik
Filmklub 19 órától a Közösségi házban
Nov. 24. H Vietnami vértanúk
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Köz. házban
Nov. 25. K Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú
Nov. 26. Sz
Nov. 27. Cs
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Nov. 28. P
Nov. 29. Szo
Adventi koszorú- és ajándékkészítés 15-17-ig a Köz. házban
1. adventi gyertya-gyújtás a Fő téren

Nov. 23.

Nov. 30.

ADVENT 1. VASÁRNAPJA

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

Előretekintő + Egyéb
A Rákoskerti kápolna (és urnatemető) építése a Zrínyi és a sugárút sarkán 2015-ben
valóban elindulhat a megvalósulás útján.
• Teljes búcsú nyerhető november 1-8-ig Mindenszentek ünnepén és a következő
vasárnapon is. 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).

Templomunk Szent Erzsébet búcsúja
2014.
Búcsú – november 15. szombat

• A Kaszap Alapítvány lelkinapja a Pál Apostol iskolában: november 22-én, Snell
Gyögy püspök atya tartja. Szentmise fél 9-kor.

1715 Zarándokok fogadása templomunkban

• Szent Erzsébet kosara advent első két hetében a Jézus Szíve oltárnál: tartós élelmiszereket gyűjtünk a rászorulóknak.

1730 Szentmise:

• Nov. 16-án Házas Hétvégés csoport tartja összejövetelét 16 órától a Közösségi Házban.
• Az adventi időszakban a rorate szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek
• Szent Miklós püspök ünnepe a gyerekeknek december 6-án 18 órakor lesz a templomban.
Adventi lelkigyakorlatos alkalom:
Györök Tibor atya tartja december 18-19-én (csütörtökön, pénteken)
Szentmise 18 órától szentbeszéddel, előtte gyóntatás negyed 6-tól !
• Szerdánként este 19-19.50-ig torna, 20 órától ping-pong a Közösségi Házban
• Karitasz óra: szerdán és pénteken 11.30-12.30-ig.

A szentbeszédet Gulybán Gergely g.katolikus parókus tartja

Levonulás az iskola tornatermébe
1900 Köszöntés, áldás, agapé
1930 Műsor
2015 -2200 Tánc, illetve filmvetítés és teaház

– november 16. vasárnap

• A torinói lepelhez 4-5 napos zarándoklatot tervezünk 2015. áprilisban vagy májusban.
A kihelyezés időpontjától függ.

1000 Ünnepi szentmise

• A hónap 2. vasárnapján az új orgonára gyűjtünk. Az új orgonára eddig 805 ezer forint gyűlt
össze. Az építés nettó költsége 1,8 millió forint. Az orgonára külön adományt elfogadunk.

Bemutatja: Szendrei Miklós ofm, ferences
szerzetes

Jótékonysági hangversenyek az új orgonára
2014. november 23. Rotunda kórus
2014. december 28. gyerekkórusok

A ½ 9-es gyerekmise elmarad!
A búcsúra segítő kezeket várunk: 1. Szombaton 9 órára a szendvicskészítéshez és
a tornaterem berendezéséhez, díszítéséhez. 2. A süteményeket szombaton délelőtt és du
fél 5-től lehet hozni a Sugár suli tornatermébe. 3. Vasárnap 11-kor a szentmise után rakunk
rendet a tornateremben: „ne hagyjunk ott csapot-papot”.
Jelentkezni lehet Kerekes Margitnál és Penderik Tamásnál

Szentcsalád vasárnapján a 18 órás szentmise után

2015. február 2. Szabó Barbara orgonaművész koncertje
2015. március 1. Albert Schweitzer kórus
A szentmiséken is szolgálnak a gyerekkórusok kivételével.

Koncerteket a vasárnap 6 órás misék után tartják.

November 18-án 10-18-ig szentségimádás a templomban
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

