2016. január
Az Irgalmasság Szent Évében

Szent Erzsébet Hírlevél
„Imaapostolság” szándékai az Egyházban januárra:
Általános: Hogy a különböző vallású férfiak és nők közötti őszinte
párbeszéd a béke és az igazságosság gyümölcsét teremje.
Missziós: Hogy a párbeszéd és a felebaráti szeretet által, a Szentlélek
kegyelmével megszűnjék a keresztények közötti szakadás.

Január 10. VAS. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
Szentmisék: ½ 9, 10 és 18-órakor
Jan. 11. H
Jan. 12. K
Jan. 13. Sz
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi Házban
Jan. 14. Cs
Jan. 15. P Remete Szent Pál
Jan. 16. Szo
Házas hittan 16.30-tól a Közösségi Házban

Febr. 1. H
Febr. 2. K
Febr.
Febr.
Febr.
Febr.

Szt Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban
URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY)
Könyörgő nap a szerzetesi hivatásokért
3. Sz Szent Balázs püspök
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi Házban
4. Cs
5. P
Szent Ágota szűz és vértanú
Első péntek
6. Szo Miki Szent Pál és társai vértanúk

Február 7. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Balázs áldás a szentmisék végén
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

Előretekintő + Egyéb
• Szívesen jövök ház és lakás szentelésre várom a megkeresést – Lajos atya.

Szentmisék: ½ 9, 10 és 18-órakor

• Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért kilencedet imádkozunk
január 14-től az esti szentmisék után január 22-ig. Otthon is belekapcsolódhatunk
az imafüzetek által.

Jan.18-24. Ökumenikus imahét alkalmai 18 órakor. A szentmisék reggel 8-kor !

• Január 18-án 11 órakor Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szentmisét
mutat be Erdő Péter bíboros úr a margitszigeti szabadtéri oltárnál.

Január 17. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

Jan. 18. H

Árpád-házi Szent Margit
Szt Erzsébet imacsoport 10 órától a Közösségi Házban

Jan. 19. K
Jan. 20. Sz Boldog Özséb áldozópap
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi Házban
Jan. 21. Cs Szent Ágnes szűz és vértanú
Jan. 22. P Boldog Batthyány-Strattmann László
Jan. 23. Szo A Szent Pál templom búcsúja: Ünnepi szentmise 18.30-kor.
Előtte 17 órakor Csókay András idegsebész, agykutató előadása
Január 24 . ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Nyugdíjas találkozó 16 órától a Közösségi Házban
Jan. 25. H SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (pálfordulás)
Jan. 26. K Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök
Jan. 27. Sz
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi Házban
Jan. 28. Cs Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
Jan. 29. P
Jan. 30. Szo
Cursillo-s találkozó 9.30-12 óráig a Közösségi házban
Gyermek és ifjúsági farsang délután a Közösségi Házban
Január 31. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

• Imahét a Krisztus-hívők egységéért (ökumenikus imahét) január 18-24-ig
tart. Részletesen a hirdetésekben.
• Önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja a Budapesti Katolikus
Kórházlelkészség A képzés január 30-án indul. Jelentkezni lehet január 27-ig a
Kórházlelkészség 224-86-40-es telefonszámán.
• A KAFA, azaz a Katolikus Farsang 2016. február 6-án lesz. Helyszíne a
rákosligeti Gregor József Általános Iskola. Részletek a plakáton.
• Február 10-én (hamvazószerda) kezdődik a nagyböjt.
• Képviselőtestületi gyűlést február 23-án 18.45 órakor tartunk
MISEREND:
VASÁRNAP: ½ 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 18 órakor; szombaton 8 órakor. Szerdán nincs szentmise !
Szentségimádás: a szentmise előtt kedden fél óra; csütörtökön egy óra; és
szombaton a mise után fél óra.
Gyóntatás: a hétköznapi szentmisék előtt közvetlen
és a szentségimádások alatt (lehetőleg előzetes egyeztetéssel)
Karitász órák: szerdán és pénteken 11.30-12.30

Főpásztori buzdítás az Irgalmasság Szentévére
(Részlet főpásztorunk papjainak írt leveléből a hívek számára)

Ferenc pápa Misericordiae Vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű
bullájával meghirdette az Irgalmasság Szentévét. A Szentatya a
dokumentum elején világosan megjelöli szándékát:

„A Szentév 2015. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén
kezdődik. Ez a liturgikus ünnep megmutatja Isten cselekvésmódját –
történelmünk kezdetétől fogva. Ádám és Éva bűne után Isten nem akarta az
emberiséget egyedül, a bűn hatalmában hagyni. Ezért gondolta el és akarta
a szeretetben a szeplőtelen Máriát (vö. Ef 1,4), hogy az emberi nem
Megváltójának édesanyja legyen. A bűn súlyosságára Isten a megbocsátás
teljességével válaszol. Az irgalmasság mindig felülmúl minden bűnt, és
senki sem állíthat korlátokat a megbocsátó Isten szeretete elé. A Szeplőtelen
Fogantatás ünnepén abban az örömben lesz részem, hogy megnyithatom a
Szent Kaput, mely ez alkalommal az Irgalmasság Kapuja lesz. Ha valaki
átlép rajta, megtapasztalja a vigasztaló, megbocsátó és reményt adó Isten
szeretetét.”

Kaput nyitni mindig azt jelenti: szabad utat teremteni, belépést
engedni egy addig zárt területre, összekötni a külső és belső világot. Szent
II. János Pál pápa is ezzel a gondolattal kezdte meg péteri szolgálatát: „Ne
féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat!”. Aki Krisztusnak
ajtót nyit, annak szíve a testvére felé sem maradhat zárt vagy közömbös.
Isten Fiának küldetést adó szavai: „Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19), nemcsak súlyos kötelességet
jelentettek az apostolok számára, hanem lehetőséget adtak arra is, hogy
tanúságot tegyenek az emberek előtt Isten irgalmas szeretetéről, melyben
ők maguk is részesültek. A mi küldetésünk is arra szól, hogy Isten
irgalmas szeretetét ismertessük meg az erre szomjazó emberekkel, és
közvetítsük mindenki felé, aki ennek forrásához járul.
Karácsony ünnepén sok emberben felébred a lelki béke, a
megtisztulás igénye, végső soron – sokszor kimondatlanul is – az élő Isten
utáni vágyakozás. … Bele kell kiáltanunk az emberek szívébe: a
legnagyobb, legértékesebb ajándékot Isten ingyenesen adja, és nemcsak
Karácsony előtt. Ez pedig nem más, mint a bűnbánatban megtisztult lélek.
Bármikor és bármilyen gyakran járulhatunk az irgalmas Isten
kegyelmének forrásához. Ő nem tagadja meg tőlünk szeretetét, ahogyan
annak idején nem tagadta meg a házasságtörő asszonytól, a jobb latortól és

a tékozló fiútól sem. Ennek örömével és tudatával, mint Krisztus
munkatársai, várjuk az Istennel kiengesztelődni szándékozó embereket.
Az Irgalmasság Szentéve adjon … új lendületet, hogy minden
plébánián, minden templomban legyen rendszeresen gyóntatás …. .
A Szentév során … kegyelmi időt élünk, … sokat tehetünk a magunk és
mások üdvösségéért. Buzdítsunk – az Istennel és az egymással való
kiengesztelődésre. Bátorítsuk Isten népét az irgalmasság testi és lelki
cselekedeteinek gyakorlására. Katekéziseinkben mutassuk be hitelesen …
Isten irgalmasságát, és ismertessük … a Szentatya idézett bulláját.
Hirdessük gyakran a búcsúnyerés lehetőségét és feltételeit. A … MKPK
felhívásához csatlakozva hívjuk a családokat …, hogy megerősödjenek az
Isten és egymás iránti szeretetben, és imádkozzanak a krízisben lévő,
szétesett, vagy magukat kereső családokért.
Soraimat Ferenc pápa szavaival zárom: „Azt

kívánom, hogy a Jubileum az Atya
közelségének élénk megtapasztalásává váljon,
aki szinte érinteni akar gyengéd kezével, hogy
minden hívő lélek hite új erőre kapjon, és így
tanúságtételünk egyre hatékonyabb legyen”

(részlet Ferenc pápa 2015. szeptember 1-jén
kelt leveléből).
Ebben segítsen minket közbenjárásával Szűz
Mária, az Irgalmasság Anyja!
Budapest, 2015. december 8-án, a Boldogságos
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának
főünnepén

******

† Péter bíboros érsek

Őt magasztalva lépjetek be kapuján,_†
énekelve vonuljatok hajlékába,_*
adjatok hálát neki, és áldjátok nevét,
mert valóban jó az Úr,_†
szeretete megmarad örökké,_*
és hűsége nemzedékről nemzedékre.
99. zsoltár

