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RÁKOSCSABA F İPLÉBÁNIA HETILAPJA 2012. JANUÁR 15-22. 
 

FİPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 2. vasárnap: Remete Szent Pál; migránsok világnapja) 

 
1./ Ma imáinkba foglaljuk azokat, akiknek politikai vagy gazdasági okok miatt  kellett 
elhagyni hazájukat, és most idegenként keresik helyüket a világban. 
 
2./ A budapesti Szent István-bazilikában ma este 7 órakor lesz a keresztény egység 
imahetének ünnepélyes megnyitása.  
     A rákoscsabai ökumenikus imahét részeként kedden este 6 órakor a plébános 
tart szentbeszédet a református templomban (ezért aznap este nem tartunk misét!), 
szerdán este 6-kor pedig Vecsey Enikı, az üdvhadsereg lelkésznıje prédikál itt, 
nálunk. A részletes program a hirdetıtáblán, illetve alább olvasható. 
 
3./ Szerdán lesz Árpád-házi Szent Margit, a magyar nemzet nagy engesztelıje, 
vezeklıje és leányifjúságunk pátrónája ünnepe. Minél többen kérjük a reggeli 7-es 
szentmisén égi pártfogását a most mindenfelıl támadott hazánkért és nemzetünkért. 
 
4./ Jövı vasárnap de. 11 órakor képviselıtestületi győlés lesz a fıplébánián a 2012. 
évi költségvetésrıl.                                                   

A rákoscsabai ökumenikus imahét rendje január 16-22 . közöt 
Hétfő este 18 órakor  az üdvhadsereg imaház ában Szıke Lajos rákoscsaba-
újtelepi plébános; 
Kedd este 18 órakor  a református templom ban Galambossy Endre rákoscsabai 
plébános; 
Szerda este 18 órakor  itt, a rákoscsabai f ıplébániatemplom ban Vecsey Enikı, 
az üdvhadsereg lelkésznı-kapitánya;  
Csütörtök este 18 órakor  az evangélikus templom ban dr. László Gábor baptista 
lelkész; 
Péntek este 18 órakor  a baptista imaház ban dr. Mosolygó Marcell görög katolikus 
parókus; 
Szombat este 18 órakor  a görög katolikus templom ban dr. Füzessy Zoltán 
református lelkész tart igeliturgiát a keresztények egységéért. 
Jövő vasárnap du. 16 órakor  a rákoscsaba-újtelepi plébániatemplom ban lesz 
az ökumenikus imahét zárása. 
 
 

    
 

 



 

 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

ÉVKÖZI  2. VASÁRNAP: Remete Szt. Pál; migránsok vil ágnapja; január 15.  
7 h        M                          CS 
½ 9 h    G                           É 
10 h      Zs                   Ad int. ord.; G. Molnár István és neje Mária   É                                                           
Hétfı 7 h                                                                                                              CS 
Kedd 18 h                  Ma nincs szentmise! Igeliturgia lesz a reformátusok nál!     
Szerda 7 h                 Szt. Margitot tisztelve-kérve hazánkért és ifjúságunkért    CS 
           18 h                 Vecsey Enik ő lelkészn ő (Üdvhadsereg) igeliturgiája                                                                                           
Csütörtök  18 h         +Magdolna   É 
Péntek  7 h                                                                                                          CS                                                           
Szombat 18 h     É 
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP: Szt. Vince és B. Batthyány-Stra ttmann László; I. 22.  
7 h       M                 +Veres József CS 
½ 9 h   G                +Fekete Jánosné Mária feleség és édesanya   É   
10 h     Zs                     Ad. Int. ord.; +Csıke János és Gonda Mária szülık   É 

Megkezdıdött az évközi id ı elsı része, a farsang 
 

   A karácsonyi ünnepkör befejeztével kezdetét vette az évközi idı, amelynek 
liturgikus színe a zöld. Ezen idıszak ún. tanító vasárnapjain az egyház Jézus 
nyilvános mőködését tárja elénk, fölelevenítve életének legfıbb eseményeit és 
tanítását. Jézus az egyházban tovább él, az oltáriszentségben pedig valóságosan 
jelen van. Vele találkozunk a csöndes szentségimádásban éppúgy, mint a 
szentáldozásban, amikor az eucharisztiát magunkhoz véve Jézussal egyesülünk. 
İ ad nekünk teljesebb életet, tanít, vezet és segít az üdvösség útján. 
   A keresztény ember nem lehet életunt, depressziós, hiszen tudja, hogy Krisztus 
halálával és föltámadásával megváltotta. Nem idegen tıle sem a humor, sem a 
széles jókedv, amely ilyenkor közösségi formában bálokon ölt testet. Most van itt 
az ideje a szórakozásnak. Ám szórakozás közben se felejtsük el, hogy elsısorban 
emberek vagyunk, és azoknak is kell maradnunk. Elfogadhatatlan, hogy valaki a 
részegség, a közönséges vagy obszcén beszéd és magatartás közben érezze jól 
magát, legyen fölszabadult. Ennek figyelembe vételével menjünk bálozni, bulizni! 

Humor 
 

A mennyország kulcsai:  A mennyországban sétálgatva föltőnik Jézusnak, hogy 
mindenféle gyanús alakok bujkálnak odabent, akiknek semmi keresnivalójuk sincs 
ott. Kérdıre vonja Pétert, aki így védekezik: -Uram, te valóban nekem adtad a 
kulcsokat, és én csak akkor engedek be valakit, miután alaposan kivizsgáltam az 
ügyét. Ám édesanyád folyton kinyitja az ablakot, hogy minden jöttment 
bemászhasson. 
Egy kis vidámság:  A plébános influenzásan fekszik otthon. A karitász-csoport 
meglátogatja. A házvezetını szerény agapét rögtönöz. Elıkerül egy üveg bor is, 
és mindenki a plébános egészségére üríti poharát. Telnek-múlnak az órák, mire a 
már kimerült atya így szól: És most az egészségemre ürítsétek ki a szobát! 


