
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. augusztus 14-21. 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 20. vasárnap: Szent Maximilián Kolbe) 

 
1./ Nyárutó havának nagy ünnepeit e héten tartjuk az alábbi rend szerint: 
 Nagyboldogasszony hétfői munkanapra eső parancsolt főünnepén 
reggel 7 és este 19 órakor mutatjuk be a szentáldozatot. Este 18 órakor 
szentolvasót imádkozunk, majd énekes litániát végzünk szentségkitétellel. 
 Szent István király szombati szabadnapra eső tanácsolt főünnepén 
pedig de. 9 és este 19 órakor mondunk szentmisét. Reggel ¾ 9-kor litánia. 
 
2./ Augusztus 20-án, szombaton a Szent István-bazilikában de. 9-től du. 13 
óráig tiszteletadás a Szent Jobb előtt. Du. 17 órakor kezdődik ott a téren az 
országos Szent István-ünnepség nagymiséje Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergomi érsek és a püspöki kar koncelebrálásával, melyen a zágrábi érsek 
mond szentbeszédet. Utána kb. 18 órakor Szent Jobb-körmenet.      

HETI MISEINTENCIÓK 
Szombat  19 h M  +Karkus József és +családtagok                                       É 
ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP: Szent Maximilián Kolbe; augusztus 14. 
8 h   M                     +ifj. Fekete Jánosné Ilona és a Rózsa-család halottai      É 
10 h M                     +Szabó László gyermek; férj és édesapa (42. születésnap)    É                                                              
HÉTFŐ: NAGYBOLDOGASSZONY; augusztus 15. 
7 h   G                     Élő és +nagyszülők                                                                   É 
18 h G                     Nagyboldogasszony rózsafüzére, majd litánia                          É 
19 h G                     +id. dr. Merva Ferencné Magdolna édesanya   (előtte litánia)  É 
Kedd  19 h              +Mária Valéria (17. évf.)                                                            É                                      
Szerda  7 h             +Rózsa Józsefné Ilona OB. (napi mise)                                    É                                              
Csütörtök 19 h       Élő József (születésnapi hálaadás)                                           É                                                       
Péntek 7 h              Élő Balázs Ferenc édesapa gyógyulása                                    É 
SZOMBAT: SZENT ISTVÁN KIRÁLY; augusztus 20. 
9 h   G                     +id. dr. Merva Ferenc éapa   (előtte ¾ 9-kor litánia hazánkért) É                                     
10 h G                                   Mattel Szófia Anna keresztelője                                 CS 
19 h M                     +Ilona és György szülők                                                            É 
ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP: Szent X. Piusz pápa; augusztus 21. 
8 h    M             +Kardos István és neje Rózsika       É                                 
10 h  G            +Györgyi Klára                                                                           É                            
11 h  G                                       3 fiú és 1 lány keresztelője                                    CS 

 
 

 



 

KÖNYVAJÁNLÁS 
 

 Udo Ulfkotte német újságíró a Patmos Records kiadónál idén megjelent két 
tényfeltáró könyve sok új, érdekes dolgot tár az olvasó elé napjaink –elsősorban 
német vonatkozású- sajtójáról a „Megvásárolt újságírók” és a földrészünket sújtó 
migrációról „A menekültipar” (Hogyan profitálnak politikusok, újságírók és civil-
szervezetek a menekülthullámból) c. kötetekben. 
 

A MENNYBE FÖLVETT NAGYBOLDOGASSZONY 
 

 Augusztus 15-i -kötelező misehallgatással előírt- főünnepe már nem sokkal a 
431. évi efezusi egyetemes zsinat után megjelent a keleti egyház liturgiájában. 
Mauritius bizánci császár (582-602) e napot állami ünneppé tette. A nyugati (latin) 
egyház a VII. század óta tartja ezt az ünnepet, amelynek tényét megerősítik a 
legrégibb források. Körkérdést intézve a világ püspökeihez az ünnep tartalmát 
illetően XII. Piusz pápa –a pozitív válaszok alapján- bátorkodott ex cathedra Petri 
(Péter székéből) hit és erkölcs dolgát illető témában nyilatkozni, és 1950. november 
1-én dogmaként, vagyis kötelező hittételként meghatározni: „Kihirdetjük, kijelentjük 
és eldöntjük, mint Istentől kinyilatkoztatott hittételt, hogy a szeplőtelen mindenkor 
szűz Istenanya Máriát földi élete végén testével és lelkével fölemelte Isten a 
mennyei dicsőségbe.” 
 

RECEPT: KACSALEVES 
 

 A kacsaaprólékot (nyak, szárny, farhát, zúza) hideg vízben tesszük fel főni egy 
fej vöröshagymával és két gerezd fokhagymával. Lassan főzzük, majd beletesszük 
egészben az összes zöldséget, illetve teatartó tojásban az őrölt fűszereket. 
Kuktában főzve rövidebb idő alatt elkészül. Ha készre főtt, tálalhatjuk erőlevesként 
csészében is. Húslevesként tálba szűrve, a húst a csontról leszedve, a zöldségeket 
hasábba vagy karikára vágva, a levesbe téve. Levesbetétnek főzhetünk hozzá 
grízgaluskát; megszórhatjuk zöldpetrezselyemmel. Jó étvágyat! 
 

HUMOR 
 
 Két apa beszélget: -Az én fiam biztos tudós lesz; most is kitűnő lett a 
bizonyítványa. –Az enyém meg hős lesz, már most is nagyon bátor. –Hogyhogy? –
Na hallod, aki ilyen bizonyítvánnyal haza mer jönni…! 

A bank az a hely, ahol akkor kapsz kölcsönt, ha be tudod bizonyítani, hogy 
nincs rá szükséged. 

Két barátnő találkozik: -Na, milyen a házaság egy szürrealista festővel? –
Nagyon jól megvagyunk. Ő fest, én főzök, aztán próbáljuk kitalálni, ki mit alkotott. 

-Szomszédasszony! Kölcsönadná a söprűjét? Az enyém eltört. –Sajnos a 
férjem nem enged semmit kölcsönadnom, de nálunk nyugodtan használhatja. 

Két szauna beszélget: -Téged miért zártak be? –Gőzöm sincs. 
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