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Árpád-házi Szent Erzsébet,
templomunk védőszentje ünnepét
ültük
november 15-én.

Ferenc pápa december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás

„Rózsákat hullatott az ég, mert
rászorulók felé nyitotta meg szívét.”

AZ IRGALMASSÁG SZENT ÉVÉT

Ami a fontos: A RÓZSA

ünnepén nyitja meg

a Szent Péter-bazilika szent kapujának megnyitásával.
A

bejelentés

Ferenc

pápa

megválasztásának

második

évfordulóján történt, március 13-án. E bűnbánati szertartáson
tartott homíliájában hirdette meg Ferenc pápa az irgalmasság szent évét. Ez
a szent év december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepével veszi

(történet)
A német költő, Rilke egy ídőben Párizsban élt. Naponta bejárt az egyetemre
egy francia barátnője kíséretében. Útja egy nagyon forgalmas útvonalon
vezetett át.

Mindenség Királya ünnepével.

A kereszteződésnél állandóan egy koldusasszony tartózkodott. Alamizsnát
kéregetett a járókelőktől. Mindig ugyanazon a helyen üldögélt. mozdulatlan
volt, akár egy szobor. Kezét előrenyújtotta, szemét a földre szegezte.

„Kedves Testvéreim és Nővéreim, sokszor gondoltam arra, hogyan

Rilke soha nem adott neki egy fillért sem. Barátnője azonban gyakran
belecsúsztatott a koldus kezébe egy-egy pénzdarabot.

kezdetét, és 2016. november 20-án zárul, a mi Urunk Jézus Krisztus, a

tudná az egyház hatékonyabbá tenni küldetését az irgalmasság
tanújaként. Ez egy olyan út, mely a lelki megtéréssel kezdődik. Éppen

ezért döntöttem úgy, hogy meghirdetek egy rendkívüli jubileumot,

Egyszer a fiatal francia nő csodálkozva meg is kérdezte a költőt:
- Te miért nem adsz soha semmit ennek a szegénynek?

amelynek középpontja az Isten irgalmassága. Az irgalmasság szent

- Olyasvalamit kellene adnunk neki, amit nem a kezének, hanem a szívének
szánunk – válaszolta a költő.

kívánjuk

irgal-

Másnap Rilke egy rózsabimbóval érkezett. Egyenesen a koldusasszonyhoz
ment. A rózsát belehelyezte a kezébe és tovább akart menni.

A jubileumi év megnyitásának időpontja

Ekkor azonban váratlan dolog történt: a koldusasszony felemelte a tekintetét,
ránézett a költőre, nagy nehezen felkelt a földről, megragadta a férfi kezét és
megcsókolta, majd a rózsát erősen a szívére szorítva, eltávozott.

éve lesz ez. Az Úr Szava fényénél
megélni:

„Legyetek

masok, mint az Atya” (vö. Lk 6,36).

egybeesik a II. Vatikáni Zsinat bezárásának
(1965. december 8.) évfordulójával, és
ezért is különleges jelentőségre tesz szert,
arra indítva az egyházat, hogy folytassa a
zsinat megkezdett művét.

Egy héten át nem látták. A másik héten ismét ott ült az utcasarkon, a szokott
módon: szótlanul, mozdulatlanul, mint korábban.
- Miből élhetett egész héten át, mikor semmit se kapott? – kérdezte a francia
barátnő.
- A rózsából – válaszolta a költő.

Családok a családokért!
„Kárpátaljai családok tüzifájára gyűjtünk”
Majnek Antal kárpátaljai püspök úr törekvése: 10.000,- Ft támogatást adni egyegy rászoruló család melegéhez.
(Tartós élelmiszert viszont idén nem fogunk gyűjteni.)
Szent Erzsébet Karitász csoport

*****
„AZ ÉLET IGÉJE”
Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani –
Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítójának kezdeményezése
szerint – az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzá
fűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének
és közösségek életére.

16-án 18 órakor plébániánk közösségi termében összejövünk
beszélgetni róla, megosztani tapasztalatainkat...
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
DECEMBERI ÉLETIGE - ADVENT

„Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit” (Mk 1,3)
Hozzám szólnak ezek a szavak. Az Úr érkezik, és készen kell állnom a
fogadására. Minden nap kérem tőle: „Jöjj el, Uram Jézus!” És Ő így válaszol:
„Igen, hamarosan eljövök.” (vö. Jel 22,17.20) Az ajtóban áll és kopog,
bebocsátást kér (vö. Jel 3,20). Nem küszöbölhetem ki az életemből.
Itt Keresztelő János hív, hogy fogadjuk be az Urat, aki eljön. Az akkori
zsidókhoz intézte szavait. Azt kérte tőlük, hogy ismerjék be bűneiket,
térjenek meg és változtassák meg az életüket. Bizonyos volt benne, hogy
közel van a Messiás eljövetele. A nép is évszázadok óta várta, de vajon
készen állt-e arra, hogy fölismerje, hallgasson a szavára és kövesse? János
tudta, hogy föl kell készülni a fogadására, ezért hangsúlyozza:

„Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit”
Hozzám szólnak a szavai, mert Jézus ma is minden nap eljön. Minden nap
kopog az ajtómon, és a Keresztelő Szent János korában élt zsidókhoz
hasonlóan nekem sem könnyű felismernem Őt. Akkor minden várakozással
ellentétben egy eldugott kis faluból, Názáretből származó egyszerű ács
személyében jelent meg. Ma pedig egy menekült vagy egy munkanélküli
alakjában, a munkaadóm, az iskolatársam vagy a családtagjaim
személyében, olyan emberekben is, akikben az Úr arca nem mindig
ismerhető fel teljes ragyogásában, sőt teljesen el van rejtve. Megbocsátásra,
bizalomra és barátságra hív, hogy ne azonosuljunk az evangéliummal
ellentétes megoldásokkal. Halk hangját sokszor elnyomja a gyűlöletre, a
megtorlásra vagy a megalkuvásra szólító zaj.
Kanyargós és göröngyös az út, hogy akadályok emelkednek előttünk,
amelyek útját állják, hogy Isten belépjen mindennapi életünkbe. Nem is
érdemes fölsorolni a szívünkben lakozó sok nyomorúságot, önzést és bűnt,
melyek vakká és süketté tesznek, hogy ne lássuk meg Őt és ne halljuk meg
a hangját. Ha őszinték vagyunk, mindannyian tudjuk, mi akadályoz meg
bennünket a találkozásban Jézussal, az igéjével és azokkal az emberekkel,
akikkel azonosítja magát. Íme, az élet Igéje most személyesen hozzánk szól:
„Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit”
Javítsam ki a bennem levő ítélkezést, hogy elmarasztalom a másik embert
és már nem is szólok hozzá.
Próbáljam inkább megérteni, szeretni, álljak a szolgálatára. Javítsam ki a
helytelen magatartást, ami oda vezet, hogy elárulom valakinek a barátságát,
hogy erőszakos vagyok, hogy megkerülöm a polgári törvényeket. Térjek
meg, és legyek kész elviselni még az igazságtalanságot is, hogy
megmentsek egy kapcsolatot, és személyesen is tegyek azért, hogy épüljön
a testvériség a környezetemben.
Határozott és kemény, de egyben felszabadító igét kaptunk erre a hónapra,
mely megváltoztathatja az életünket, meg tud nyitni a találkozásra Jézussal.
Ha megéljük ezt az igét, még ennél is nagyobb hatása lesz: általa
megszülethet Jézus közöttünk, a keresztény közösségben, a családban, a
csoportban, ahová tartozunk. János az egész népre vonatkozóan mondta: és
Isten „közöttük élt” (Jn 1,14), a népe között.
Ezért szeretnénk egymást segítve egyengetni kapcsolataink ösvényeit, és
megélni az irgalmasságot, amire meghívást kaptunk ebben az évben.
És eljön a karácsony: Jézus nyitott kapukat talál majd és itt marad közöttünk.
Fabio Ciardi OMI

Jan. 1. P ISTENSZÜLŐ SZŰZ MÁRIA, ÚJÉV

Egyházközségi naptár
December 6.

Szentmisék: ½ 9, ½ 11, és 18-órakor
Szent Miklós ünnep gyerekeknek a délelőtti két mise között

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Adventi készület I. 18 órakor Balogh Attila plébános atya; 17.15-től gyóntatás
17.15-től rózsafűzért imádkozunk
Dec. 7. H
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Dec. 8. K SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA Szentmise 18 órakor
Dec. 9. Sz
Templomunkban nincs szentmise !
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Dec. 10. Cs
Dec. 11. P
Dec. 12. Szo
17 órakor a 3. adventi gyertya meggyújtása a Fő téren
(munkanap)
18 órakor A jó pápa című XXIII. Jánosról szóló film II. része

December 13. ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

Mise:10 és 18 órakor. ½ 9-es elmarad!
parancsolt ünnep

Jan. 2. Szo Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók
Január 3. KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP
Szentmisék ½ 9, 10 és 18 órakor
17.15-től rózsafüzért imádkozunk
Jan. 4. H
Szent Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
Jan. 5. K
Jan. 6. Sz VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE Szentmise 18 órakor
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
parancsolt ünnep
Jan. 7-8. Cs-P
Jan. 9. Szo
Január 10. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE VASÁRNAPJA
Szentmiisék ½ 9, 10 és 18 órakor

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

Adventi készület II. 18 órakor Balogh Attila plébános atya; 17.15-től gyóntatás
Nyugdíjas találkozó 16 órától a Plébánián
Dec. 14. H
Dec. 15. K
Dec. 16. Sz

Gyóntatás 17-18.30 óráig a templomban (előzetes feliratkozás szükséges)
Gyóntatás 17-18.30 óráig a templomban (előzetes feliratkozás szükséges)
Templomunkban nincs szentmise!
Baba-mama kör 9-11 óráig, és 18 órakor Életige kör a Közösségi házban
Gyóntatás 17.30-19 óráig a templomban (előzetes feliratkozás szükséges)

Dec. 17. Cs
Dec. 18. P
Dec. 19. Szo
Házas Hittan 16.30-tól a plébánián
17 órakor a 4. adventi gyertya meggyújtása a Fő téren - katolikus részvétellel

December 20. ADVENT 4. VASÁRNAPJA

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

Dec. 21. H
Dec. 22. K PÁSZTORJÁTÉK 18.30-kor a templomban
Dec. 23. Sz
Templomunkban nincs szentmise!
Dec. 24. Cs
Ma van az utolsó hajnali szentmise.
ÉJFÉLI SZENTMISE;
előtte zenés áhitat 23.30-tól templomunk kórusával

December 25. URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY

Szentmisék: 10 és 18 órakor.
½ 9-es elmarad!

Dec. 26. Szo SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ; Karácsony másnapja; mise 10 órakor
Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Családok megáldása a délelőtti szentmisék végén.
Dec. 28. H Szentmise 18 órakor
Filmklub 17.45 órától a Közösségi házban
Dec. 29. K Szentmise 18 órakor
Dec. 30. Sz Becket Szent Tamás püspök és vértanú Templomunkban nincs szentmise
Szolgálók agapéja a Közösségi Házban
Dec. 31. Cs Év végi hálaadás 18 órakor, a szentmise végén szentségimádás

December 27. SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

„Nota Bene”
(jelentése: „Megjegyzendő”)
• Egy példány „Új Ember” hetilap megrendelőre vár. Ára: 195,- Ft/hét (valaki lemondta a
példányát)
• Kóruspróbák keddi napokon 17-18 óráig a Csordás utcában. - „Szeretettel várjuk azokat,
akik szívesen énekelnek!” /Nagyné Angéla/
• Dec. 13-án Házas Hétvégés csoport összejövetele 16 órától a Közösségi Házban.
• A Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumba és más katolikus iskolákba
várják gyerekek jelentkezését. Plakátok a faliújságon találhatók.
• A téli szünet alatt a hittanórák elmaradnak (december 22-január 4.)

MISEREND
VASÁRNAP: ½ 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: adventben reggel 6-kor (szerdán nincs mise!)
SZOMBATON: reggel 8 órakor
Szentségimádás: csütörtökönként 18 -19 óráig és szombaton a mise után fél óra
Gyóntatás: a szentségimádások alatt és a megbeszélés, feliratkozás szerint.
(Ne hagyjuk a gyónást az ünnepekre!)
(Ettől eltérő időpontok a naptárban)
Karitász óra a rászorulóknak: szerdán és pénteken 11.30-12.30 között

A családról szóló szinódus
Október 25-én lezárult a három hétig tartó püspöki szinódus, amelyet a család
problémáiról, segítésének, épségének egyházi támogatásáról hívott össze Ferenc
pápa.
Erdő Péter bíboros érsekünkkel, a szinódus főrelátorával készített interjúból közlünk
részleteket. /Forrás:Vatikáni Rádió - Vértesaljai László/
/Az egész szöveg megtalálható a Vatikáni Rádió honlapján:
http://hu.radiovaticana.va/news/2015/10/28/erd%C5%91_p%C3%A9ter_b%C3%ADboros_ki%C3%A9
rt%C3%A9keli_a_csal%C3%A1dszin%C3%B3dust/1182732 /

Nagyszerű eredménye ennek a szinódusnak, hogy
a három hét során egyre fokozódó mértékben
közeledés valósult meg a különböző nézetek, a
különböző elképzelések között. Ez a Szentlélek
vezetése volt. Nyitott szívvel hallgattuk egymást
annak a feltételezésével, hogy mindenki jót akar,
mindenki a lelkek üdvösségének az ügyét akarja
előbbre vinni.
Ez a szinódus nem európai szemléletű volt, hanem igazán univerzális.
Az összes földrész tapasztalata nem csak búvópatakként jelenik meg benne, hanem
teljes nyíltsággal és erővel. Például bekerült a dokumentumokba a rokonság
összetartó ereje.
Afrikában és Indiában hatalmas rokoni háló veszi körül az embereket.
Európai tapasztalat alapján erről már alig beszélnek, a kis család az általános, ha
szülők és gyerekek együtt laknak, már az is nagy szó. Afrikában pedig, vagy
Indiában, vagy éppen másutt, hatalmas rokoni háló veszi körül az embereket, és
szinte lehetetlen helyzeteken is át tudják segíteni egymást. Ez vonatkozik a házassági
válsághelyzetekre, vagy a párkapcsolati problémákra és a nevelésre is, de vonatkozik
olyan dologra is, mint a betegség és a munkanélküliség.
Olyan egyház képe rajzolódott ki, amelyik közösségekből áll,
és ez a záródokumentumban meg is jelenik. Már a II. Vatikáni Zsinat is mondta,
hogy az egyház Isten népe, közösség. De most a gyakorlatba is lebontva, konkrét
feladatokra megjelent elemi erővel ez a tény. Most először találkoztam azzal, hogy
felhívásként jelent meg, nyomatékkal, hogy legyenek családos képzések mindenütt,
a plébániákon, a lelkiségi mozgalmakban is. Eddig ennek nem volt ilyen központi
hangsúlya.

Képezni kell a családokat az esküvő után is, a misszió és a többi családok, a
rászorulók felé irányuló segítő és apostoli munkára, de a saját
szeretetközösségük építésére és ápolására is.
Ami nagyszerű, hogy Szentatyának a vezetése alatt és vele teljes lelki összhangban
tudtuk a munkánkat végezni és így tehettük le elé a záróokmányt is, kétharmados
többséggel elfogadva.
Már a II. János Pál pápa idején tartott családszinóduson is előkerült az elváltak és
újraházasodottak szentségekhez járulása. II. János Pál pápának a Familiaris
consortio – kezdetű apostoli buzdítása továbbra is alapvető, ha azt mérlegeljük,
hogy milyen szentségi pasztorációs lehetőségek vannak. Már II. János Pál pápa is
felsorolja, hogy mennyi minden sodorhat egy embert olyan helyzetbe, amikor
polgári házasságban él, és ezt nem tudja egyházilag rendezni. Itt bizony beszélnek
komoly enyhítő körülményekről, különböző élethelyzetekről. II. János Pál nagyon
bölcsen hozzáfűzi ehhez, hogy ilyenkor meg kell vizsgálni, hogy nem volt-e valami
ok, ami miatt az első házasság mégis érvénytelen. Bürokratikus okokból senkinek
nem kell úgy éreznie, hogy az ő ügye kilátástalan.
Az integráció, a befogadás nemcsak lehetőség, hanem a küldetésünkhöz
tartozik, és az egyház közösségi jellegéből következik.
Most, a jelenlegi körülmények között, a szöveg erről semmi konkrétumot nem mond.
Nyilván a Szentatya az, akinek az asztalára letettük ezt az okmányt és ő valószínűleg
a család témájában majd valamilyen dokumentumot ad ki.
A szinóduson a közösségi vonatkozás az idők jele.
Az irgalmas befogadó szeretet csak erősíti az egyház tanúságtételét a házasság
felbonthatatlansága mellett, ez áll a szövegben. Most, hogy a gyakorlatban hol
milyen megoldást lehet találni, hogy lehet ezt kifejezni józanul, hogy közben
egyértelmű legyen a házasságnak az értéke, szentségi jellege, fölbonthatatlansága,
hát ez nagy feladat. Ha jól meggondoljuk, akkor itt megint nem pusztán arról van
szó, hogy a magánszemély milyen szentségi életben vehet részt, itt a közösségekről
van szó! Már megint, szinte akaratunktól függetlenül a közösségi vonatkozás került
előtérbe… Hát, ha ez nem az idők jele, akkor nem tudom micsoda! –fejezte be a
bíboros úr.
.
A szinódus kedves epizódja volt: A pápa megáldotta Kocsis Fülöp görög katolikus püspök atya
kerékpárját

