
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. február 12-19. 
 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI  

(Évközi 6. vasárnap) 
 

1./ Kedden Szent Cirill és Metód, a szláv népek térítőapostolainak, Európa 
társvédőszentjeinek ünnepe lesz. Ekkor tartjuk a fatimai ájtatosságot este 17 órakor. 
 
2./ Szombat du. ½ 5-kor képviselőtestületi gyűlésre hívjuk a tagságot, este 19-től 
pedig a református közösségi házban tartandó farsangi bálra a 14-20 év közötti 
fiatalokat. 
 
3./ Az SzJA bevallásakor adónk 2-szer 1 %-áról rendelkezhetünk. Az egyiket kérjük 
a Magyar Katolikus Egyháznak megajánlani a 0011-es számon, a másikat pedig a 
Rákoscsabai Élő Kövek Alapítványnak: 18513071-1-42  - es számon. 
 
4./ Ma tartjuk a februári nagygyűjtést, számítva nagylelkű adományaitokra.  
  
 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h G Élő Dórika kisunoka É;                  18.45 h Lourdes-i ájtatosság É                                                                       
ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP: február 12. 
8 h   M                 +Szép Györgyné Erzsébet                                                           É             
9 h   G                 +Illés Aurél férj (1. évf.)                                                                É                     
10 h Zs                +Szűcs Attila OB. (pénteken temettük)                                        É                              
Kedd 17 h                                   Fatimai ájtatosság                                               CS 
          18 h           +Mihályi Sándorné Elvíra OB. (feketében)                                   É            
Szerda 7 h           Ad int. ord.                                                                                  CS                 
Csütörtök 18 h                                                                                                       CS 
Péntek 7 h          Élő Judit (37. születésnap)                                                           É           
Szombat 18 h     +György édesapa                                                                         É                     
ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP: február 19. 
8 h   M                 +Czakó Szilvia (9. évf.)                                                                 É                             
9 h   G                 Élő Csenge (névnap)                                                                    É                                 
10 h Zs                +Gál Imréné édesanya (1. évf.)                                                    É                  

 
 

 



LOURDES-I MIASSZONYUNK MEGJELENÉSE 
 

     Soubirous (szubiru) Szent Bernadette látnokon, a lourdes (lurd)-i molnár lányán 
keresztül vált ismertté a világ előtt. Ő így emlékezik a Szeplőtelen Fogantatásként 
bemutatkozó szépséges hölgyre: „1858. február 11-én voltam először a barlangnál. 
Rőzsét szedtem két másik lánnyal. A malomhoz érve megkérdeztem tőlük, akarják-e 
látni, hol folyik a malompatak vize a Gave (gáv)-ba. Igent mondtak. A patak mentén 
a barlanghoz értünk. Barátnőim átkeltek a rendkívül hideg víz ellenére, s míg én egy 
sekélyebb gázlót kerestem, s lehúztam egyik cipőmet, szélzúgásra lettem figyelmes. 
A mező felé néztem, de a fák ágai nem mozogtak. Újra zajt hallottam. A barlang felé 
fordulva annak hasadékában egy fehér ruhába öltözött hölgyet láttam. Ruhája és 
fátyla fehér volt, az öve kék, lábain egy-egy sárga rózsa. Ugyanilyen volt a 
rózsafüzére színe is. Meglepődve azt hittem, képzelődöm. Megdörzsöltem a 
szemem, és újból odanéztem. A Hölgy még mindig ott állt. Olvasómmal keresztet 
akartam vetni, de nem bírtam kezemet a homlokomhoz emelni. Rémületemben 
remegni kezdtem. Ekkor a Hölgy rózsafüzérével keresztet vetett, amit immár én is 
meg tudtam tenni. Együtt mondtuk a rózsafüzért, de a látomás ajkai nem mozogtak. 
Utána intett, hogy lépjek hozzá közelebb, de nem volt hozzá bátorságom. Erre 
rögtön eltűnt. Ezután hazafelé indultunk Antoinette (antoanett) húgommal és Jeanne 
(zsann) barátnőmmel. Útközben 2-szer is megkérdeztem tőlük, láttak-e valamit, de 
azt mondták, hogy ők nem láttak semmit. Én nem akartam elmondani nekik, hogy 
mit láttam, de végül addig faggattak, míg elmondtam nekik. Hallgatást ígértek, amit 
hazaérkezésünkkor azonnal megszegtek. Szüleink rossz néven vették mindezeket, 
és megtiltották, hogy visszamenjek a Massabielle (maszabiej)-barlanghoz.” A 
Szűzanya összesen 18-szor jelent meg Bernadettnek, akitől azt kérte, hogy tárjon 
fel egy tiszta forrást, mosakodjon meg benne, épüljön itt egy templom, és jöjjenek a 
zarándokok körmenetben a forráshoz megmosakodni; imádkozzák engesztelésül a 
szentolvasót a bűnök bocsánatáért és a bűnösök megtéréséért. Bernadettnek még 
sok lelki szenvedésen kellett e víziók miatt keresztülmennie, míg végül megtalálta 
hivatását, és 1866 júliusában beléphetett Nevers (nőver)-ben a zárdába. Épen 
maradt holtteste ott látható üvegkoporsóban mind a mai napig. Jelenéseit az egyház 
hitelesnek ismerte el. Lourdes ma a világ legismertebb és leghíresebb kegyhelye. 
 

LOURDES-I HIMNUSZ 
A lourdes-i barlangban fényesség ragyog: a Szt. Szűz néz onnan, Bernadett boldog. 

Ave, ave, ave Maria; ave, ave, ave Maria! 
A félénk kislányka látja a csodát, a Szent Szűz biztatja: mondjanak imát! Ave… 

Úrangyalát végzi a kis Bernadett, melyre eget nyitnak angyali kezek. 
Hófehér köntöse, olvasó karján, égszínkék az öve, rózsák a lábán. Ave… 

Égi rózsafüzér ragyog kezedben, mit angyalok fűztek fönn az egekben. Ave… 
Ott térdel Bernadett összetett kézzel, melyben szentolvasó és így énekel: ave… 

Ó égi Szűzanya, kegyelmek anyja, üdvözölt légy tőlem e szent barlangban! Ave… 
Mutasd meg az utat, mely égbe vezet, ne vond el sohasem vezérlő kezed! Ave… 

Eltűnt már a dicsfény benn a sziklában, suttogja a gyermek halkan, halványan. Ave.. 
Tizennyolc napon át jött el a Szent Szűz; elhozta áldását, gondot s bajt elűz. Ave… 
Ó lourdes-i Szűzanya, Jézussal áld meg; oltalmazd, védelmezd esendő gyermeked!  

Ha éltünk alkonyán eljön az óra, az örök haláltól lelkünket óvjad! Ave… 


