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RÁKOSCSABA F ŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2012. JANUÁR 22-29. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 3. vasárnap: Szent Vince és Boldog Bathhyány-Strattmann László) 

 
1./ Ma, a Magyar Kultúra Napján de. 11 órától képviselőtestületi gyűlés lesz. 
 
2./ A hét ünnepei: kedden Szalézi Szent Ferenc, szerdán Szent Pál apostol 
megtérése, csütörtökön Szent Timóteus és Titusz püspökök, pénteken Merici Szent 
Angéla, szombaton pedig Aquinói Szent Tamás egyháztanító emlékezetét tarjuk. 
 
3./ Az új évben is írassatok szentmiséket élőkért, holtakért és más, Istennek is 
tetsző jó szándékokra hivatalos időben (hétfőn, szerdán és pénteken 10 és 12 óra 
között) az irodán. Nagy a visszaesés: még a vasár- és ünnepnapok sem telnek be. 
 

Boldog Kalkuttai Teréz anya: A hallgatás értéke 
„Uram, állíts a szám elé őrséget, és ajkam 
kapujához rendelj védelmet!” (Zsolt 140, 3) 

 
A hallgatás szelídség, / amikor nem szólsz, ha bántanak, 
amikor nem keresed a magad igazát,/ amikor hagyod, 
hogy Isten védelmezzen téged: a hallgatás szelídség . 
 A hallgatás irgalom, / amikor nem feded föl testvéred hibáit; amikor  
 készségesen megbocsátasz anélkül,/ hogy a történteket fölemlegetnéd, 
 amikor nem ítélsz, hanem imádkozol: a hallgatás irgalom. 
A hallgatás türelem, / amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést, 
amikor nem keresel emberi vigaszt,/ amikor nem aggódsz, hanem türelmesen 
várod, hogy „a mag” kicsírázzék: a hallgatás türelem.  
 A hallgatás alázat, / amikor nincs versengés, amikor belátod, hogy a másik 

 jobb nálad,/ amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek 
  és érlelődjenek,/ amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért,/ amikor tette- 
  idet félreértik,/ amikor másoknak hagyod dicsőséget: a hallgatás alázat.   
A hallgatás hit ,/ amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni, 
amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess,/ amikor nem törődsz azzal, hogy 
megértsenek, mert elegendő neked, hogy az Úr megért: a hallgatás hit. 
 A hallgatás imádat, / amikor átkarolod a keresztet anélkül, hogy kérdenéd: 
 „Miért?” A hallgatás imádat.  „Jézus hallgatott” (Mt 26, 63)

    
 

 



 

 

HETI MISEINTENCIÓK 
ÉVKÖZI  3. VASÁRNAP: Szt. Vince és B. Bathhyány-Str attann László; I. 22.  
7 h        M                     +Veres József férj és édesapa   CS 
½ 9 h    G                     +Fekete Jánosné Mária feleség és édesanya (43. évf.)    É 
10 h      Zs                     Ad int. ord.; +Csőke János és neje Gonda Ágnes szülők É                                                        
Hétfő 7 h                                                                                                              CS 
Kedd 18 h                       +Szabó Ferencné Hilda feleség és édesanya    É 
Szerda 7 h                      Élő és +családtagok                                                      CS                    
Csütörtök  10.30 h         +Katona János temetése az Újköztemetőben     É 
                    18 h             +Katona János férj és édesapa OB. (feketében)            É    
Péntek  7 h                                                                                                          CS                                                           
Szombat 18 h NK +Erzsébet és +családtagok    É 
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP: január 29.  
7 h       M    CS                         
½ 9 h   NK     É                        
10 h     Zs                           Ad. int. ord.   É 

Boldog Batthyány-Strattmann László 
   László a honfoglalás koráig visszanyúló magyar főnemesi család sarjaként 
született 1870. október 28-án Dunakilitiben. A famíliából több egyházfejedelem, 
törökverő hős, államférfi és politikus került ki. Bécsben szerzett először bölcsész-, 
majd orvosdoktori diplomát. 1901-ben az atyjától kapott köpcsényi uradalmi 
kastély mellett kórházat rendezett be szegény betegek ellátására. Kórházat 
létesített a körmendi kastélyában is a kor legmodernebb gyógyászati eszközeivel 
fölszerelve. Sebészorvosként főleg szemműtéteket végzett. A rászorulókat ingyen 
kezelte és látta el orvossággal; a nincsteleneket ruhával és pénzzel is támogatta. 
A legszegényebbekkel kezdte a napi munkát, a gazdagokat más orvoshoz küldte. 
1921-től évente ötezer beteget látott el; életében kb. 30 ezer szemműtétet végzett 
saját költségén alkalmazva segítőit: orvosokat és ápolókat. Felesége volt a jobb 
keze, akitől 11 gyermekük született; közülük a szent életű Ödön 21 évesen halt 
meg. Lelkiéletének napi része volt a szentmise, a latinul végzett kis zsolozsma és 
az esti rózsafüzér. 1916-ban feleségével, Ödön fiával és sógornőjével belépett a 
ferences harmadrendbe. Betegei lelkiéletét is építeni igyekezett egy-egy kisebb 
vallásos kiadvány vagy imával megírt szentkép átadásával. Több magas 
kitüntetést kapott, de legkedvesebb a Mária-kongregációs érem volt. 1931. január 
22-én hunyt el Bécsben. A németújvári ferences templom alatti családi kriptába 
temették. A bécsi és a szombathelyi egyházmegye kezdeményezésére Boldog II. 
János Pál pápa emelte a boldogok sorába Rómában 2003. március 23-án. 

A Magyar Kultúra Napja 
   Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be Himnusz a magyar nép zivataros 
századaiból című költeményét, amely nemzeti imádságunk is. Néhány éve lett e 
nap a magyar kultúráé, amelyet büszkén mutathatunk be a nagyvilág előtt is. 
    Humor: Ne feledd, fiam –tanítja borissza hívét a plébános-, az alkohol a 
legnagyobb ellenséged. –Dehogy felejtem! Hisz’ azért iszom! –Hogyhogy? –A 
plébános úr prédikálta a minap, hogy szeretni kell ellenségeinket.    
 


