
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. január 17-24. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI  
(Évközi 2. vasárnap: elvándorlók és menekültek világnapja; Remete Szt. Antal apát) 

 
1./ Ma de. a 10 órai koncert-nagymisén a kőbányai Szent László-kórus énekel. 
Műsoron W. A. Mozart: D-dúr missa brevis, Ave Maria és Ave verum, Gruber: 
Stille Nacht és Demény D.: Aranyszárnyú angyal. Vezényel: Varsányi István. 
 
2./ Hétfőn Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe lesz. 
 
3./ Ökumenikus imahét kezdődik szerdától a keresztény egységért esténként 
18 órakor a következő rend szerint: szerdán az evangélikus, csütörtökön a 
református, pénteken a görög katolikus templomban, szombaton a baptista 
imaházban, vasárnap du. pedig 16 órakor az újtelepi katolikus templomban. 
 
4./ A kedd és csütörtök esti szentmise elmarad. 
 
5./ A madárdombi Szent Pál-templom szombat esti ½ 7-es búcsúi nagymiséjét 
Szili András káplán mutatja be. 17 órától Csókay András professzor tart előadást. 
 
6./ A mai nagygyűjtéskor bizalommal számítunk nagylelkű adományaitokra. 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h G +Piroska                                                                                      É                                                                           
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: migránsok világnapja; Remete Szent Antal; január 17.  
8 h   G                 Ad int. ord.                                                                                   É                 
9 h   Zs               +Piroska                                                                                       É               
10 h G                +Sebestyén Sándor és Gábor Sándor édesapák(20. évf.)           K                                                                     
Hétfő 7 h G        +Piroska                                                                                      CS             
Kedd 18 h           Ma nincs szentmise!                                                                                        
Szerda 7 h TAJ  A Mándli-, a Kovács- és a Kollár-család élő és +tagjai               CS                                                                                     
Csütörtök 18 h   Ma nincs szentmise! Helyette a reformátusoknál igeliturgia                                                                     
Péntek 7 h TAJ  +Veres József                                                                             CS                       
Szombat 18 h Zs +G. Molnár István édesapa (18. évf.)                                          É                                                                         
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP: Szalézi Szent Ferenc; január 24. 
8 h   M                 Ad int. ord.                                                                                    É                 
9 h   Zs                +Csőke János és neje Ágnes szülők, vmint +Lajos és Eszter     É                                                  
10 h Zs                +Simon Sándor OB., vmint +szülei és testvérei                           É                                           

 



 
A HÉT SZENTJEI 

 
     Szent Január 17., vasárnap: Antal apát. A remeték híres atyja Egyiptomban 
született 250 körül. Szülei halála után anyagi javait szétosztotta a szegényeknek, 
magányba vonult és bűnbánó életet élve sokat dolgozott az egyházért. Számos 
tanítványa volt. A Diocletianus-féle üldözés idején támogatta a hitvallókat, és Szent 
Atanázt segítette az ariánusok elleni küzdelmekben. 356-ban halt meg. 
 
     Hétfő: Árpád-házi Szűz Szent Margit. IV. Béla és Laszkarisz Mária szentéletű 
leánya, Szent Kinga (Kunigunda), Boldog Jolán és Boldog Konstancia nővére. A 
Dalmát városban, Klisszában született, ahol a tatárok elől menekülő szülei 
fogadalmat tettek, hogy ha Isten megmenti Magyarországot a tatároktól, születendő 
gyermeküket egészen az ő szolgálatára szentelik. Négyéves korában a veszprémi 
domonkos apácákhoz adták, ahol gondos nevelésben részesült. A Nyulak szigetén, 
a mai Margitszigeten épült kolostorban 1254-ben fogadalmat tett, amelyet több 
uralkodó házassági ajánlatát visszautasítva 1261-ben ünnepélyesen megerősített. 
Önfegyelmezés, karitatív szolgálat, teljesen Istenre hagyatkozás, szolgai munkák, 
vezeklés és a családi béke helyreállításáért tett erőfeszítések töltötték ki rövid, 28 
éves életét. 1270. január 18-án halt meg a Nyulak szigetén. XII. Piusz pápa 1943. 
november 19-én avatta szentté a régtől boldogként tisztelt szüzet. 
 
     Szerda. Szent Fábián vértanúpápa. 236-ban választották Róma püspökévé. A 
Decius-féle üldöztetések alatt, 250-ben szenvedett mártírhalált Szent Ciprián 
tanúsága szerint. A Callixtus-katakombába temették el. 
     Szent Sebestyén vértanú. Ő is Diocletianus alatt halt vértanúhalált. Sírját a Via 
Appián, a róla elnevezett katakombában a hívek régtől fogva tisztelettel övezik. 
 
     Csütörtök. Szent Ágnes mártírszűz. A III-IV. század fordulója körül szenvedett 
vértanúságot. Sírját Damazusz pápa verses fölirattal ékesítette. Szent Ambrus 
nyomán az ókeresztény egyház írói közül sokan dicsőítő beszédekkel magasztalták 
hősiességét. 
     Péntek. Szent Vince vértanúdiakónus. Vince, a saragossai egyház diakónusa 
(szerpapja) is Diocletianus császár üldöztetéseinek áldozata. A hispániai 
Valenciában kegyetlen kínzások között szenvedett mártíromságot. Tisztelete rögtön 
elterjedt az egész egyházban. 
     Boldog Batthyány-Strattmann László. A XX. század tiszteletet érdemlő orvos-
egyénisége, aki a szegények ingyenes szemorvosaként vált ismertté. 
 
     Január 24., vasárnap: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyházdoktor. Sales 
kastélyában, Annecy (aneszi) közelében született 1567-ben. Pappá szentelése után 
sokat dolgozott hazájában a katolikus újjászületésért. Genfi püspökként a hitre 
nevelés érdekében írói munkásságával is kitűnt. Chantal (santál) Szent Franciskával 
1610-ben megalapította a vizitációs apácák rendjét. Lyonban halt meg 1622. 
december 28-án és 1623. január 24-én temették el szülővárosában, Annecyben.   
 
 


