RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. jan.28-febr. 4.
----------------------------------------------------------------------------------------------FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Évközi 4. vasárnap: Aquinói Szent Tamás)
1./ Ma du. 16 órakor lesz a baptista imaházban a keresztények egységéért tartott
imahét záró istentisztelete.
2./ Február 2-ára, a hó első péntekére esik Gyertyaszentelő Boldogasszony
tanácsolt ünnepe. Aznap este 18 órakor lesz az ünnepélyes korális nagymise
melyen a szkóla Casciolini Missa brevisét énekli. Ennek elején lesz a gyertyaszentelés, majd a körmenet bent a templomban. Hozzatok magatokkal gyertyát!
Előtte ½ 6-tól gyóntatás, közben az irgalmasság rózsafüzére, majd ¾ 6-kor
engesztelő Jézus Szíve-litánia. Ministránsok és hívek, sokan jöjjetek!
3./ Írassatok sok szép, Istennek tetsző miseszándékot az idei évre is!
4./ Szombat Szent Balázs vértanúpüspök emléknapja, akinek áldásában
részesítünk benneteket a következő hét végén.
MISEINTENCIÓK
Szombat G
Ad int. ord.
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP: Aquinói Szent Tamás; január 28.
8h G
+Tóth Luca és férje Sándor
9h G
A Szmuriga-család élő tagjai
10 h Zs
+Szabó László OB. (kedden temettük)
Kedd 18 h
Élő Gézavári György és Ágnes hálaadása 42. ház. évf.-n
Szerda 7 h
+Faragóné Vízi Ildikó
11.45 h
Tajsler Frigyes urnás temetése a Köztemetőben
Csütörtök 18h Élő Balogh Sándorné Gizella és családja
Péntek 18 h
A különböző káros szenvedélyektől függő családokért
Szombat 18 h G
ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP: február 4.
8h G
+Tóth István és párja Klára
9h G
10 h Zs
A Borbás-család élő és +tagjai
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PIETRELCINOI SZENT PIO ATYA IMÁJA SZENTÁLDOZÁS UTÁN
Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen
elfordulok tőled.
Maradj velem, Uram, mert gyönge vagyok. Szükségem van erődre, hogy
annyiszor el ne essek.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad
buzgóságom.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom: nélküled
sötétségben járok.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nékem akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.
Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok
lenni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. Maradj
velem, Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom, hogy számodra a
vigasz helye és a szeretet fészke legyen.
Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve
akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, hanem legalább a kegyelem és a
szeretet által.
Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap is lenyugvóban: múlik az
élet, közeledik a halál és szükséges megduplázni az erőmet, hogy útközben el ne
hagyjon.
Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a
szenvedések: mennyire szükségem van Rád. Add, hogy úgy fölismerjelek, mint a
tanítványok a kenyértörésben. Az eucharisztikus egyesülés legyen világosság,
amely megtart engem: legyen egyetlen boldogsága szívemnek.
Maradj velem, Jézus! Nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok
rá méltó, de igenis, kérem a Te szentséges jelenlétedet.
Maradj velem, Uram! Téged kereslek, a te lelkedet, a te szeretetedet, a te
irgalmadat, a te szívedet, mert szeretlek Téged, és nem kérek más jutalmat, mint
a szeretet növekedését. Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy
tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban. Amen.
HUMOR
Két görénytulajdonos beszélget: -Hol alszik a görényed? –A lábamnál. –
És nem büdös? –Majd megszokja.
Műszaki áruházban: -Helló! Érdeklődni szeretnék, hogy mikrohullámú
sütőtök van-e? Erre az eladó hátrakiabál: -Béla, gyere ki! Egy vevő mikrohullámú
sütőtököt szeretne vásálni.
Főnök a felvételi beszélhetésen: -Nos, ahhoz képest, hogy semmiféle
szakképzettséggel nem rendelkezik, elég sok fizetést kér. –Persze –mondja a
jelentkező-, ön el sem tudja képzelni, milyen nehéz úgy dolgozni, hogy nem tudja,
mit csinál.

