
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. február 7-14. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK FARSANGVASÁRNAPI HIRDETÉSEI 
(Évközi 5., farsangvasárnap: könyörgőnap a világ éhezőiért) 

 
1./ Ma, farsangvasárnap véget ér a báli szezon, és az éhezők világnapjával is 
arra int minket az egyház, hogy élelmet ne pazaroljunk, hisz’ milliók nélkülözik azt. 
 
2./ A mai misék után Balázs-áldást osztunk azoknak, akik szerdán nem voltak itt.  
 
3./ Hamvazószerdán kezdődik a nagyböjt szent 40 napja. Reggel 7 órakor hamu-
szentelés, majd hamvazás a templomban, melyet jövő vasárnap is kiszolgáltatunk 
 
4./ Csütörtökön este 17 órakor történelemóra a hittanteremben, majd 18 órakor a 
Lourdes-i Szűzanya búcsúi nagymiséje lesz betegeinkért a kegykápolnában. 
  
5./ Péntekenként este 18 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban. 
 
6./ Szombat de. 10-kor a református közösségi házban Miklya Luzsányi Mónika 
tart előadást szülőknek a generációk együttéléséről. Este 17 órakor fatimai 
ájtatosság  lesz a téli sekrestyekápolnában. 
 
7./ Jövő vasárnap de. 11 órakor a plébánián képviselőtestületi gyűlésre hívjuk a 
tagságot az idei költségvetést megvitatni. 
 
8./ Írassatok a téli hónapokra is szentmiséket, melyek rendkívüli kegyelmek 
forrásai mindenkinek. Köznapokon sokkal többen jöjjetek a szertartásokra!  
 
9./ Tartsuk meg a katolikus egyház hagyományos, mára már könnyített böjti 
fegyelmét! Eszerint hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjt: a 20 és 60 év 
közötti hívek a 3 húsmentes étkezésből csak egyszer laknak jól. A nagyböjt és az 
év többi péntekén 14 évtől tartózkodjunk a húsfogyasztástól, melyet a 
nagyböjtön kívül más önmegtagadással vagy jócselekedettel is kiválthatunk. A 
betegek és a nehéz munkát végzők –természetesen- fölmentést élveznek.  
 
10./ Ma bizalommal számítunk bőkezűségetekre a nagygyűjtéskor. Az utóbbi 
hónapokban műszaki hibái -a fűtés mellett- jelentősen megnövelték kiadásainkat. 
                                                                                                     
 
 

 



 
THOMAS MERTON GONDOLATAI A BETEGEK VILÁGNAPJÁRA (FEBR. 11.) 

 
 Így kell a szenvedést megbékélten fogadni: Úgy szenvedj, hogy a szenvedés-
ről alkotott elméletedet ne erőszakold rá másokra, testi szenvedéseidből ne teremts 
életfilozófiát, ne nevezd ki magad mártírnak, ne számítsd ki bátorságod árát, ne 
vesd meg az együttérzést, de ne is keresd azt túlságosan! 
 Mint mindenben, a szenvedésben is őszintének kell lennünk. El kell 
ismernünk, hogy fáj a szenvedés, de azt nem szükséges kimondanunk. Vegyük 
észre, hogy nem tudunk nagyvonalúan szenvedni, gyöngeségeinket mégis bizonyos 
hősiességgel kell fogadnunk. Mindig nehéz jól és úgy szenvedni, hogy értékes 
legyen, de még nehezebb, ha emberi segítségre nem számíthatunk. 
Szenvedésünkben ne kísértsük Istent, és kevélységből ne öltsünk magunkra olyan 
magatartást, amelyben nem tudunk kitartani. El kell fogadnunk azt a tényt, hogy 
sokkal nehezebb huzamosabb ideig tűrni a könnyű szenvedés egyhangúságát, mint 
a heves fájdalom gyorsan enyhülő rohamát. Mindkét esetben saját szegénységünk 
az, amit nehéz elviselni, hogy mindinkább semminek látszunk, hogy önmagunk és 
barátaink nagyrabecsülését elveszítjük. 
 Készségesen el kell fogadnunk azt a keserű igazságot, hogy végül terhére 
lehetünk szeretteinknek. Ám ezt is vállalnunk kell. Elvetettségünk sé 
hasznavehetetlenségünk tökéletes elfogadása Isten kegyelmében gazdaggá tesz 
minket is és másokat is. Hősies szeretet kell ahhoz, hogy elfogadjuk mások 
gondoskodását akkor, amikor már teljesen képtelenek vagyunk önmagunkat 
eltartani. Mindaddig rosszul szenvedünk, amíg nem Krisztust látjuk mindenben: a 
szenvedésben is, és azok szeretetében is, akik segítenek rajtunk.    
 

MISEINTENCIÓK 
Szombat  16 h  Fodor László és Zsidi Zsófia esküvője                                          É 
                 17 h  Kristóf Alex keresztelője                                                              CS 
                 18 h                                                                                                        É                                                                           
ÉVKÖZI 5., FARSANGVASÁRNAP: könyörgés a világ éhezőiért; február 7. 
8 h   M               +Mária édesanya                                                                          É                           
9 h   G                A Kun- és a Sikari-család élő és +tagjai                                      É                                    
10 h Zs              Pro populo: a népért, élő híveinkért és adakozó jótevőinkért       É                                                                    
Hétfő                                        Ma nincs szentmise!                                                                         
Kedd 18 h         +Nikolett     (sekrestye)                                                                 É                         
Szerda 7 h                                                                                             (templom) É                         
Csütörtök 14 h Balabás Géza temetése a madárdombi Szent Pál-templomban  É 
18 h       Lourdes-i Miasszonyunk tisztelete és plébániánk betegei (kegykápolna) É                   
Péntek 7 h        Szenvedő  lelkek (sekrestye)   CS; 18 h Keresztút (templom)      É 
Szombat 17 h   Fatimai ájtatosság (sekrestye) CS; 18 h                                       É                   
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA: Szent Bálint, Cirill és Metód; február 14. 
8 h   M                                                                                                                      É 
9 h   G       +Erzsébet édesanya                                                                              É  
10 h Zs      Újvári Mátyásné Mária; a Kőhegyi- és az Újvári-család élő és +tagjai  É                                                                 

 


