
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. december 10-17. 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Advent 2. vasárnapja) 

 
1./ Ma de. a 9-es diákmisén várjuk a Mikulást, a 10-es korális nagymisén pedig 
a Krisztus Király-kórus előadásában a Frisina-misét. Orgonál Tüzes Marcell. 
 
2./ Kedden a Guadalupei Szűzanya, szerdán Szent Lúcia, csütörtökön pedig 
Keresztes Szent János emléknapja lesz. 
 
3./ Szerda reggel kb. ½ 7-kor a fatimai közösség imaórája, csütörtök este 17 
órakor pedig a Farkas-házaspár történelemórája lesz. 
 
4./ Jövő vasárnapig bezárólag fogadjuk a tartósélelmiszer-adományokat a 
szegények javára a plébánián. 
 
5./ Ma tartjuk a decemberi nagyszabású gyűjtést templomunk fönntartására 
számítva bőkezűségetekre.                                                          
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h Élő Gábor, Katalin, István, 2 Szilvia és Imre szn.-i hálaadása É 
ADVENT 2. VASÁRNAPJA: december 10. 
8 h   Zs              +ifj. Fekete János báty (7. évf.)     É    
9 h   G         +Bognár Józsefné Mária (1. évf.)        É                                                                                  
10 h G                Ad int. ord.; +Ilona és +szülei                                                        K               
Hétfő 6 h            Élő Mándli József és neje Katalin gyógyulása                              É 
Kedd 18 h          Élő Juhász Károly hálaadása 70. születésnapon                          É                                                                    
Szerda  6 h        Élő és +családtagok, jóbarátok                                                      É                                  
Csütörtök 18 h  +Móricz Lajos OB. (napi mise fehérben)                                       É                                                          
Péntek 6 h                                                                                                                É 
Szombat 18 h    +Szabó József és neje Mária, vmint +hozzátartozói                      É                                                                                
ADVENT 3., GAUDETE  VASÁRNAPJA: december 17. 
8 h    G        +Maróti József édesapa      É                                                               
9 h    G       Juhász Pongrác és neje Etelka      É                       
10 h  Zs             +id. Vígh János (50. évf.) és tragikusan +Lövei Anna szülők      É                                        

    
 

 



 

A HÉT SZENTJEI 
 
Hétfő: Szent I. Damazusz pápa. 305 körül született. Rómában szentelték pappá, 
majd 366-ban megválasztották pápává. A szakadárok és eretnekek ellen több 
zsinatot hívott össze. A mártírok tiszteletét nagyban elősegítette verses sírfölirataival 
Ő bízta meg Szent Jeromos egyházatyát az új, latin nyelvű bibliafordítás, a Vulgata 
elkészítésével. 384. december 11-én halt meg. 
Kedd: Guadalupei Szűz Mária. A Mexikóvárostól északra lévő Tepeyac-dombon 
1531. december 9-én jelent meg először az indián Juan Diegónak (ünnepe 
december 9.), akit a püspökhöz küldött azzal, hogy építsenek ott egy templomot. 
Zumarraga püspök nem hitte el az eseményt, csak ha csodás jel is kíséri azt. A helyi 
nyelven Lupitának mondott Szűzanya másodjára is megjelent Diegónak, akit a 
dombtetőre küldött rózsáért. A jelenés képe máig megőrződött a látnok palástján, 
amelyben a virágokat vitte a püspöknek. A jelenés helyén épült bazilika a világ egyik 
legjelentősebb kegyhelyévé vált. Búcsúja december 12-én van.  
Szerda: Szent Lúcia vértanúszűz. 280 körül előkelő syracusai családba született, 
akit vőlegénye, egy pogány ifjú hurcolt bíróság elé, mert elesett a házasságtól és a 
vele járó hozománytól. Közben Lúcia egy cataniai zarándoklat során Szent Ágota 
vértanúelőd intésére szüzességét az Úrnak ajánlotta. Diocletianus császár alatt 
szenvedett mártíromságot 304 körül. 
Csütörtök: Keresztes Szent János. A spanyolországi Fontiverosban született 
1542 körül. Karmelitaként 1568-ban Avilai Nagy Szent Teréz tanácsára a 
szerzetesek tanácsára csatlakozott a megújított rendhez, amelyért sokat fáradozott. 
Ubedában halt meg 1591. december 14-én életszentség hírében, mely a lelkiéletéről 
szóló műveiből megállapítható. 
 

JUHÁSZ GYULA: KARÁCSONY FELÉ 
 

Szép Tündérország támad föl szívemben/ Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek,/ Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 
 

…Bizalmas szívvel járom a világot,/ S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben,/ És hiszek újra égi szeretetben, 

ilyenkor decemberben. 
 

…És valahol csak kétkedő beszédet/ Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 
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