
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. május 14-21. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 5. vasárnapja) 

1./ Kedden lesz templomunk búcsúnapja, Nepomuki Szent János 
mártírpap ünnepe. Este 18 órakor félórás csöndes szentségimádás, majd ½ 
7-kor védőszentünk litániáját imádkozzuk. 19 órakor Varga András esperes, 
salgótarjáni plébános úr ünnepélyes korális nagymisét és szentbeszédet 
mond ezüstmisés évfolyamtársaival. Ministránsok és hívek, sokan jöjjetek! 
 
2./ Szombat du. 17 órától gyóntatjuk a bérmálkozókat. 
 
3./ Jövő vasárnap, a tömegtájékoztatás világnapján tartjuk templomunk 
nyilvános nagybúcsúját. De. a 10 órai ünnepélyes főpapi koncert-
nagymisét Székely János c. püspök úr celebrálja, és megbérmálja fiatal 
híveinket. Elhangzik Haydn Kleine orgelmesse és motetták. 
 
4./ A Nagyboldogasszony Ifjúsági Közösség május 28-án, vasárnap de. 10 
órakor tartja találkozóját a Pál Apostol Iskolában.                        

HETI MISEINTENCIÓK 
Szombat  18 h G  Ünnepélyes fatimai ájtatosság olvasóval és litániával É       
19 h G   Élő nagyszülők (nagymise  és körmenet a Fatimai Szűz szobrával)  K 
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA: május 14. 
8 h   M               A Gyurina-család élő és +tagjai és +Rózsika feleség     É 
9 h   G                 Ünnepélyes loretói litánia       É                   
10 h Zs              Ad int. ord; +Lővai Anna tragikusan +édesanya (50. évf.)              É                                                           
KEDD 12.45 h   +Budavári István temetése a köztemetőben                                   É 
           18 h        Csöndes szentségimádás; 18.30 h Nepomuki Szt. János-litánia    É 
           19 h VA  Élő Ágnes hálaadása 69. sz.napon;  ezüstmisés atyák hálaadása É                                                                                                               
Szerda  7 h       A Harangi-család halottai                                                               CS 
       13.15 h       +Szabó Jánosné Julianna temetése a Köztemetőben                    É          
Csütörtök 19 h +Imre férj és édesapa                                                                      É                                                      
Péntek 7 h        +Gál Ferenc férj (9. évf.)                                                                  É                                                                                              
Szombat 19 h   Élő Rita és Júlia kislányok (névnap)                                                É                                                        
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA: nyilvános búcsú; tömegtájékoztatás-nap; május 21. 
8 h    M       +József és Margit szülők és +Attila fiuk        É                                                                                     
9 h    G                                 Ünnepélyes loretói litánia     É                          
10 h  SZJ         A Sándor- és a Mészáros-család halottai                     K                              
                                                               Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII.kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 

  
 

 



 

A FATIMAI SZŰZANYA HIMNUSZA 
 

1./ Szép Iria tündökölt, május volt éppen, s Te eljöttél, Mária, mennyei fényben. 
Ave, ave, ave Maria; ave, ave, ave Maria! 

2./ Egy felhőtlen délben, ott Fatima mellett, a nyáj legelt, őrizte három kis gyermek. 
Ave, ave, ave Maria… 

3./ Ím váratlan villámlás fénylik az égen, a bárányok rémülten futának széjjel. 
Ave, ave, ave Maria… 

4./ Ők hárman is félnek, s a szétszéledt nyájat, jaj, gyűjtenék egybe, de nézd, csodát 
látnak. Ave, ave, ave Maria… 

5./ Az égből egy szépséges Úrnő lép elő s lám nem félnek többé bár nem tudják ki ő 
Ave, ave, ave Maria… 

6./ Ó honnan jössz –kérdezik-, fölséges Úrnő? Az ég az én otthonom –kedvesen 
szól Ő. Ave, ave, ave Maria… 

7./ Ki vagy Te, ó Asszonyom, mondd meg énnékem! Majd később –szólt Mária- 
megmondom nevem. Ave, ave, ave Maria…  

8./ Az arca oly jóságos, mély mosoly rajta, s már érzik, hogy Ő hármuk s 
mindnyájunk Anyja. Ave, ave, ave Maria…  

9./ Az olvasót nyújtja, s a három kis pásztor, lám érti és mondja majd százszor meg 
százszor. Ave, ave, ave Maria…  

10./ Ím híven ezt végezzük, halld földünk népe! Így kérjük: a balsorstól mentesülj 
végre! Ave, ave, ave Maria…  

11./ Most búcsút int: ötször még eljövök ide; a szenvedést vállalja mindőtök szíve! 
Ave, ave, ave Maria…  

12./ Még ötször jön, áll meg a tölgybokor lombján, a köntöse hófehér, olvasó 
jobbján. Ave, ave, ave Maria… 

13./ Bár szép arca tündöklik, bánat ül rajta, a bűnösök bűnei –ez legfőbb gondja. 
Ave, ave, ave Maria… 

14./ A föld népe bűnökben: engesztelj értük! Hogy sok bűnös megtérjen, szüntelen 
kérjük! Ave, ave, ave Maria…  

15./ A szívekben tisztaság éljen a földön, a kísértés romlásba senkit se döntsön.  
Ave, ave, ave Maria…  

16./ A léleknek éljetek, ne csak a testnek, hisz’ Jézusé mindaz, mit másoknak 
tesztek! Ave, ave, ave Maria…  

17./ Szentolvasó, áldozat: fő gondod legyen! Ha járod e jó utat oltalmaz Szívem!  
Ave, ave, ave Maria; ave, ave, ave Maria! 

 
NEPOMUKI SZENT JÁNOS 

 
1330 táján született a csehországi Nepomukban. Pappá szentelése után több 
egyházi tisztséget töltött be, majd a prágai érsek általános helynökeként az egyház 
jogait védte IV. Vencel király ellenében. Ő elfogatta, kegyetlenül megkínoztatta, 
hogy a gyónási titok megszegésére kényszerítse. A földühödött király 1393. március 
20-án a Moldvába dobatta. halála után 30 évvel a nyelvét épen találták, melyet 
hamvaival együtt a prágai Szent Vitus-katedrálisban őriznek. 1729 óta szent. 


