
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. febr. 26-március 5. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI  
(Évközi 8., farsangvasárnap: könyörgés az éhezőkért) 

 
1./ Ma, farsangvasárnap, de legkésőbb a húshagyókedd már a bálok végét jelzi. 
Az önfeledt szórakozás közben is maradjunk civilizált kultúremberek, és gondolva a 
sok millió éhezőre, ne pazaroljunk élelmiszert! Ma a katolikus iskoláknak gyűjtünk. 
 
2./ Hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjt. A templomban tartjuk a reggeli 7-es 
szentmisét hamvazással, melyben jövő vasárnap részesítjük a szerdán távollévőket 
 
3./ Tartsuk meg az egyház könnyű böjti fegyelmét akaratunk megerősítésére! 
 Hamvazószerdán és nagypénteken (április 14.) szigorú böjt kötelezi a 20 
és 60 év közötti katolikusokat: a három húsmentes étkezésből egyszer lakunk jól. 
 Péntekenként -14 éves kortól- nem fogyasztunk húst, főleg nagyböjt idején. A 
betegek fölmentést élveznek. Némi odafigyeléssel és akarással megtartható a böjt. 
 
4./ Március első péntekén este 18 órakor keresztúti ájtatosságot és Jézus Szíve-
litániát tartunk a templomban áldoztatással. Előtte ¾ 6-tól gyóntatás.            

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h G +Vincze Mihály férj és é.apa OB. É; 18.45 h urnabeszentelése É                                                                      
ÉVKÖZI 8., FARSANGVASÁRNAP: könyörgés az éhezőkért; február 26. 
8 h   M                 +Márta feleség és édesanya                                                       É                                                           
9 h   G                 Élő Újvári Mátyás és neje Mária szülők                                       É                               
10 h Zs                Élő Zsuzsanna (születésnap)                                                      É                                               
Hétfő 12 h Öcsödi Dánielné CS; 13 h Borbély Ilona temetése a Köztemetőben   É 
Húshagyóedd 18 h   Élő Gizella hálaadása 74. születésnapján                            É                                                  
Hamvazószerda 7 h  +Veres József és élő Julianna                                             É                                                                            
Csütörtök 18 h   Ad int. ord.                                                                                  CS                 
Péntek 7 h                                                                                                              CS 
           18 h                                 Keresztúti ájtatosság                                            É 
      18.30 h                       Jézus Szíve-litánia áldoztatással                                    É 
Szombat 18 h G +Hernádi József és Anna nagysz., +József fiuk és élő cs.tagok É                                                                         
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA: március 5. 
8 h   M                 Pro populo: a népért, élő híveinkért és adakozó jótevőinkért      É                                                                      
9 h   G                 +Máté József                                                                                É                                                                      
10 h Zs               +dr. Molnár Edit és +özv. Molnár Lajosné                                    É                                                      

 

 



FARSANG FARKA: HÚSHAGYÓ 
 

     Húshagyó, régiesen húshagyat, szerte Vasban, Zalában húsajó, huszjó, húshajó; 
hadifalvak ajkán húsagyó, húsagyat; északi csángókén húshagyás; tréfás székely 
szóval húshagyat, másként farsangháromnapok, háromnapok, farsang farka; 
Várgesztes, Vértessomló német népének ajkán heilige drei Faschingstag, 
Nagymányokon viszont heilige Fasching: a farsangi időszak három utolsó napja. 
Vigíliája a Lányi-kódex alapján húshagyószombat.  
     A magyar farsangolásról temesvári Pelbárt húshagyóvasárnapi prédikációjában 
így emlékezik meg: „óh jaj, ezekben a napokban hány keresztény ember fordul a 
kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, vagyis a torkossághoz, az 
iszákossághoz, a bujálkodáshoz. Az efféle emberek a farsangban istenüknek 
választják az ördögöt, akit álarcos mulatsággal és fajtalan énekekkel dicsőítenek 
megvetvén Krisztust… Az egész esztendőben nincs még egy ilyen nap, amikor az 
ördög annyi embert elragad és a bűn igájával a maga rabszolgaságába hajt, mint 
éppen ezekben a napokban, amikor az emberek eszem-iszommal és fajtalansággal 
töltik idejüket…” Pelbárt története a méltatlan ünneplés hazai hagyományvilágának 
legrégibb emlékei közé tartozik. 
     A farsangi jókedv, mulatság eredetileg a tavasz eljövetelén érzett öröm archaikus 
kifejezése volt. A nagy evésekkel, dús lakomákkal mintegy a természetet is hasonló 
bőségére akarták ösztönözni. Húshagyóhétfőn és –kedden a csángó fiatalság 
kimegy a mezőre a tavaszi munkák helyszínére és ott táncol, bármekkora is a hó. A 
tánc és a bálozás általános minden faluban. Világszerte rendeznek színpompás 
álarcosbálokat ilyenkor. Leghíresebb a riói és a velencei karnevál. 
     A farsangvégi, termékenységre, megújulásra irányuló varázslatok vetekszenek a 
karácsony-körüliekkel. Nemessándorháza szőlősgazdái e napokon fánkot ettek és 
néhány tőkét Jézus nevében megmetszettek e szavakkal: adja rád Szent János ez 
áldását! 
     Népünk szívesen ül menyegzőt is ez idő tájt: az ifjú pár jövője és az ébredő 
természet, a nappalok hosszabbodása és enyhülése között mágikus kapcsolatot 
érez.  
 

A MAGYAR IRODALOM ARANYA 
 

     Március 2-án, csütörtökön lesz egyik, ha nem legnagyobb költőnk, Arany János 
születésének bicentenáriuma. A magyar epika kétszáz éve született legjelesebb 
géniusza volt egyedül képes élni édesanyanyelvünk kifogyhatatlan gazdagságával. 
Műveiben a magyar nyelv mintegy hatvanezres szókészletéből merít. Németh G. 
Béla megjegyzi róla: Arany János az európai magyar olvasó legnagyobb bánata: 
Európa nem vette tudomásul. Holott –vélik- ő mutathatta volna meg legjobban, mire 
képes ez a nyelv és ez a költészet: ő volt a magyar vers és nyelv legnagyobb 
mestere. Éppen ezért páratlan irodalmi hagyatékának mélyebb megismerésére 
hívjuk diákjainkat, hogy egy április 22-én, fehérszombaton rendezendő Arany-
vetélkedőn mutassák meg és bizonyítsák be, hogy –Horatiusszal élve- máig él 
ércnél maradandóbb műve. 
 
 


