2019. április

Május 5.

Egyházközségi naptár
(Szent Erzsébet Hírlevél)

Április 7.

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Gyűjtés Szentföld javára

Szentmisék: 9 és 18 órakor
17.30-tól rózsafüzért imádkozunk

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
Szentmisék: 9 és 18 órakor
A 9 órás szentmise után édesanyák köszöntése.
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.
Urnatemető ügyintézés: kedd 10-12, csütörtök 16-17.
Plébániánk honlapja: http://szenterzsebet.plebania.hu
e-mail: plebania.ujtelep@gmail.com

Ápr. 8-9. H-K
Ápr. 10. Sz
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Ápr. 11. Cs Szent Szaniszló püspök és vértanú
Ápr. 12. P
Ápr. 13. Szo Templomunk szentségimádási napja 11-18 óráig. (előzetes feliratkozással)
Április 14. VIRÁGVASÁRNAP
Szentmisék: 9 és 18 órakor
Barkaszentelés, passió misztériumjáték a 9-es szentmisében
Nyugdíjas találkozó a Közösségi Házban 15.45-től.
Ápr. 15. H
NAGYHÉTFŐ Szent Erzsébet imacsoport 10-12 óráig a Közösségi Házban
Gyóntatás a plébánián 13-16 óráig előzetes feliratkozással
Ápr. 16. K
NAGYKEDD
Ápr. 17. Sz NAGYSZERDA Gyóntatás a plébánián 13-17.30 óráig előzetes feliratkozással
Ápr. 18. NAGYCSÜTÖRTÖK SZENTMISE 18 órakor, utána virrasztás.
Ápr. 19. NAGYPÉNTEK CSONKAMISE 18 órakor; KERESZTÚT 3 órakor (szigorú böjt)
Ápr. 20. NAGYSZOMBAT Szentsír látogatásra nyitva a templom 13-18 óráig
HÚSVÉTI VIGÍLIA MISE 20.15 órakor feltámadási körmenettel
Április 21. HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA Szentmisék: 9 és 18 órakor
A 9-es mise után húsvéti keresztelés lesz.
Ápr. 22.
Ápr. 23.
Ápr. 24.
Ápr. 25.
Ápr. 26.
Ápr. 27.

Hétfő húsvét nyolcadában
Szentmise: 9 órakor
Kedd húsvét nyolcadában
Szentmise:18 órakor
Szerda húsvét nyolcadában
Szentmise:18 órakor
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Csütörtök húsvét nyolcadában szentségimádás 18 órakor
Képviselőtestületi gyűlés 19 órakor a Közösségi Házban
Péntek húsvét nyolcadában
Szentmise:18 órakor
Szombat húsvét nyolcadában
Szentmise: 7 órakor
Filmklub 18.15-kor a Közösségi Házban

Április 28. ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Szentmisék: 9 és 18 órakor

Ápr. 29. H SIENAI SZENT KATALIN EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE
Ápr. 30. K SZENT ADALBERT PÜSPÖK és VÉRTANÚ, főegyházmegyénk védőszentje

Szűz Mária hónapjában litániát imádkozunk az esti szentmisék után
Máj.
Máj.
Máj.
Máj.

1. Sz Szent József, a munkás
2. Cs Szent Atanáz püspök és egyháztanító
3. P 1. péntek SZENT FÜLÖP és SZENT JAKAB APOSTOLOK
4. Szo
Házas hittan 16.30-kor a Közösségi Házban

„Nota Bene”
(jelentése: megjegyzendő)
• Április 13. szombat templomunk szentségimádási napja (11-18 óráig). Iratkozzunk fel a
hátsó asztalon, óránkénti váltásban, hogy ne maradjon üresen a templom.
• Élő rózsafűzér zarándoklat május 11-én.
• ElsőáldozásI szentmise május 26-án 9 órakor.
• Nyári táborainkra lehet jelentkezni:
§

Napközis tábor július 1-5-ig a Közösségi Házban.
Jelentkezni
lehet
Agárdiné
Kálnási
Éva
hitoktatónál,
e-mail:
kalnasy.evi@gmail.com

§

Családtábor
július 18 – július 21-ig Nyárlőrincen. Jelentkezni
lehet Péterné Molnár Gizellánál, tel.: 06-20/432 2178, e-mail:
pmg@roadinfo.hu és Agárdiné Kálnási Éva hitoktatónál.

• Felhívjuk a hívek figyelmét, hogy a személyi jövedelemadó egyházi 1 %-áról a 2018. évben
tett nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig vagy visszavonásig a következő években is
figyelembe veszi. Ugyanakkor fontos, hogy aki eddig még nem rendelkezett, megtegye azt.
Kérjük, abban az esetben is tegye meg nyilatkozatát, ha személyi jövedelemadója például
családi kedvezmény miatt 0, mert a „nullás” bevallás is számít. Az állam a nyilatkozók számának arányában határozza meg a kiegészítéseket és támogatásokat az egyházak részére. A
másik – civil szervezeteknek és alapítványoknak adható – 1 %-ról továbbra is évente
rendelkezni szükséges az adóbevallásban.
• Papírgyűjtés április 9-től a plébánián.

MISEREND:
VASÁRNAP: 9 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 18 órakor; és szombaton 7 órakor. Csütörtökön nincs szentmise!
Szentségimádás: csütörtökön 18-19 óráig és szombaton a szentmise után fél óra

RÁKOSKERTEN: szombaton 18 órakor (előesti) szentmise.
Gyóntatás: a szentmisék előtt közvetlenül, illetve a szentségimádások alatt.
Karitász órák: szerdán és pénteken 11.30-12.30

A KÁPOLNÁBAN SZOMBAT HELYETT VIRÁGVASÁRNAP ÉS
HÚSVÉTVASÁRNAP LESZ SZENTMISE 11 ÓRAKOR

Nagyhét nyitánya a Virágvasárnap. Jézus diadalmas Jeruzsálemi bevonulására
emlékezünk, melyet rövidesen a szenvedés napjai követtek. Az ujjongó nép a felismert
Messiást pálmaágakat lengetve kísérte. Az ünnepi szentmisén az Egyházzal együtt
lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedéstörténetét és
feltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor bevonult
városába, Jeruzsálembe.

Húsvéti Szent Háromnap
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének művét Krisztus
főképp az ő Húsvéti misztériuma által vitte végbe, amikor halálunkat halálával
megtörte, és az életet föltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének és
feltámadásának Húsvéti Szent Háromnapja az egész egyházi év tetőpontjaként
tündöklik. Ahogy a vas
árnap csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a Húsvét ünnepe is az egyházi
évben. A nagycsütörtök esti Szentmisével kezdődik, nagypéntek kereszthódolatával
folytatódik, csúcspontja pedig a feltámadás Húsvét éjszakai ünnepe (vigiliája, vagyis
virrasztása). E három napon Húsvét egyetlen eseményét ünnepeljük. Tehát nem
előkészület Húsvétra, hanem maga a Húsvéti ünneplés!
Nagycsütörtök
Az utolsó vacsora (az első szentmise és szentáldozás) valamint az első
papszentelés emléknapja. Délelőtt a püspöki székesegyházakban a püspök az
egyházmegye papságával közösen megújítják a pappá szenteléskor tett ígéreteiket.
Ez után történik a szent olajak: a krizma, a betegek és keresztelendők olajának
megáldása.
Az esti Szentmisére templomunk az utolsó vacsora termévé alakul át, ahol a
szentmisét bemutató pap Jézust, a hívek pedig az apostolokat személyesítik meg. A
fehér miseruha, a virágos oltár, az orgona zengése az utolsó vacsora örömének
hangulatát idézik. Az ünnepi szentáldozás ma két szín alatt (kenyér és bor) történik.
Jó lenne, ha a plébánia hívei húsvéti szentgyónásukat elvégezve - mindnyájan
részesülnének e vacsora kegyelmében.
Ezen az estén megjelennek a szomorúság és fájdalom jelei is. A Dicsőség
éneklésekor az orgona zengését a harangok és csengők örömteli hangjai is kísérik.
Ennek végeztével viszont elhallgatnak egészen húsvét vigíliájáig.
Jézus ezen az estén példát adott a szolgáló szeretetre, amikor megmosta
tanítványainak lábát. Az áldoztatás végeztével az Oltáriszentséget ünnepélyesen
„elviszik”, a tabernákulum üresen marad. Ezután minden díszétől megfosztják az
oltárt és csendben, áldás nélkül ér véget a szentmise.
A szentmise végeztével a Olajfák hegyén szenvedő Úrral mi is együtt virraszthatunk
a szentségi Jézus előtt. Hálánkat és hűséges kitartásunkat tanúsítva Urunk iránt.
"Virrasszatok és imádkozzatok ..." Tanítványainak szóló búcsúbeszédét hallgatjuk a
testvéri szeretetről és az őt követők egységéről.
Nagypéntek
Urunk szenvedésének ünneplése. Az év legcsendesebb és legmegrendítőbb
liturgiája. Az Egyház ősrégi hagyomány alapján ezen és a következő napon
egyáltalán nem mutat be miseáldozatot, nem szolgáltat ki ünnepélyesen
szentségeket. Szigorú böjt van. (Jézus halálára emlékezve legfeljebb háromszori
étkezés és hústilalom.)

Az oltár ma inkább a Golgotára, a megváltó áldozat színhelyére emlékeztet Minden
díszítés nélkül, csupaszon áll. A pap a vértanúk piros színű ruhájába öltözik. A
liturgia három részre osztható:
1. Ige liturgiája: Olvasmányok: Izajás próféta jövendölése a Fájdalmak Férfijáról;
zsidóknak írt levélből mely rámutat, hogy Krisztus engedelmes volt a halálig. Ő a
Főpap és Áldozat. Majd a János passió következik. A szenvedéstörténet után felhangzó ünnepélyes könyörgések Krisztusnak az egész világ üdvéért hozott áldozatát
jelzik.
2. Hódolat a Szent kereszt előtt: A Golgota-oltáron ott a kereszt. A pap háromszor
énekli: "Íme a szent keresztfa...hódolattal hajtsunk térdet." Krisztus előtt hódolunk, a
mi bűneinkért is vállalta a kereszthalált.
3. Áldozás: Behozzák a kelyhet az előző este átváltoztatott Szentostyával és az
áldozás előtti imát követően ismét egyesülhetünk a szentségi Jézussal.
Jézus holttestét ezen az estén levették a keresztről és sírba helyezték. Erre
emlékeztet a szentsír.
Nagyszombat
E napon az Egyház Urunk sírjánál időzik, szenvedésről és halálról elmélkedik. Az
oltár üresen áll. Napközben a szentsír látogatására van lehetőség. Legalább egy
rövid fohászra térjünk be a templomba.
Húsvéti Vigília (virrasztás) – a feltámadás ünnepe
A Szent Három napnak ez a vigília a csúcspontja. Középpontban a feltámadt
Krisztus áll. A húsvéti öröm és hála kifejező éneke az Alleluja. Az egyház szent
jelekben adja elénk e szent éjszakán üdvösségünk titkait. A fény, a szó, a víz és
végül a kenyér és bor jelében. Négy részre bontható a szertartás:
1. Fényünnepség: A tűzszentelés, a húsvéti gyertya meggyújtása Krisztus
világosságát jelzi. Ezt a húsvéti örömének követi, mely költői szavakkal magasztalja
Húsvét titkát.
2. Igeliturgia: Az Ószövetségi olvasmányok, mint előképek Isten nagy tetteiről,
(teremtés, szabadítás stb.) szólnak, melyeket válaszos zsoltárok és könyörgések
kísérnek. Ezt követően felhangzik a Dicsőség, a Glória. Megszólalnak orgona és a
harangok, csengők és a nép Istent magasztaló éneke. A szentlecke után az
ünnepélyes Alleluja. Az evangélium a feltámadás örömhíréről szól.
3. Keresztségi liturgia: Régebben az Egyház mindig Húsvét. vigíliáján keresztelt,
hiszen a Feltámadott új élete kezdődik meg a megkereszteltben. A Mindenszentek
litániájában az Egyház legelső tagjainak a szenteknek közbenjárását kérjük. Majd a
víz megáldása (és keresztelés szertartása) következik. A jelenlévők pedig megújítják
keresztségi ígéretüket.
4. Eukarisztia ünnepe: A húsvéti éjszakai szentmise tetőpontja, mert Krisztus
kereszthalála és feltámadása lesz jelenvalóvá. Krisztus egyetlen áldozatát a pap
jeleníti meg. Jézus teste és vére lesz - titokzatos módon - a kenyér és bor színében,
mely által mi is a megváltás kegyelmében részesülünk. Legyen ez az ünnepi
szentmise is a megváltottak hálaadása, istendicsőítése, állandó megszentelődésünk
forrása. Ez a húsvéti öröm tükröződjék arcunkon, amikor a gyertyás körmenettel,
egységes családként hirdetjük a világnak: "Feltámadt Krisztus e napon, hogy minden
ember vigadjon! Alleluja, hála legyen az Istennek"
Legyünk együtt e Szent Háromnapon !

