
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. január 21-28.  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi  3. vasárnap: Szent Ágnes vértanúszűz) 

 
1./ Ma este 19 órakor nyitják meg a Szent István-bazilikában a keresztények 
egységéért tartandó imahetet. Imádkozzunk azért, hogy a katolikus egyházból 
kiváltak mielőbb visszatérjenek, s ami velük közös, azt hitelesen mutassuk be a 
világnak. Ugyanakkor ne essünk túlzásokba; törekedjünk jobban megismerni és 
szeretni a katolikus tanítást és kitartani benne imádkozva és bizonyítva: katolikus 
vagyok, katolikus maradok, az apostolok szent hitétől soha el nem szakadok. 
 
2./ A rákoscsabai ökumenikus imahét rendje általában esténként 18 órakor: 
Hétfőn Galambossy Endre rákoscsabai főplébános az evangélikus templomban; 
kedden László Gábor baptista lelkész itt nálunk; szerdán a görög katolikusoknál 
Szőke Lajos újtelepi plébános; csütörtökön az újtelepi katolikusoknál Gulybán 
Gergely görög katolikus parókus; pénteken a baptista imaházban Füzesi Zoltán 
református, szombat este 17 (!) órakor a református templomban Kovács Áron 
evangélikus lelkész, és jövő vasárnap du. 16 (!) órakor a baptista imaházban a  
keresztény felekezetek elöljárói tartanak záró igeliturgiát és szentbeszédet. 
 
3./ Kedden de. ½ 10-től Fábry Kornél atya előadását vetítjük a hittanteremben. 
 
4./ Csütörtök Szent Pál apostol megtérésének ünnepe, a madárdombi templom 
búcsúja, melyet ott nyilvánosan szombat este ½ 7-kor ünnepelnek. 
 
5./ Az orgonafelújítás idején az énekeket lent harmóniummal kísérjük, ezért 
vetítésük szünetel. Kérjük, hozzatok Hozsanna énekes imakönyvet! 
 
6./ Az Adoremus februári száma elvihető a sekrestyéből.                  

 
A HÉT SZENTJEI 

 
Vasárnap: Szent Ágnes vértanúszűz. A III. sz. közepén vagy a IV. sz. elején 
szenvedett vértanúságot. Sírját Damazusz pápa verses fölirattal ékesítette. Szent 
Ambrus nyomán az ókeresztény egyház írói közül sokan dicsőítették személyét. 
Neve bárányt jelent. A január 21-én megnyírt bárányok gyapjából készül az érseki 
pallium (amely egy nyakon átvetett, elöl és hátul lelógó 6 kereszttel ékesített és 
díszes tűkkel a miseruhára erősített jelvény). 

 



 

Hétfő: Szent Vince vértanú diakónus. A saragossai egyház szerpapja, aki a 
Diocletianus-féle üldözések alatt Valenciában halt mártírhalált rettenetes kínok 
után. Tisztelete is onnan terjedt el. A szőlősgazdák kérik pártfogását. 
Szerda: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító. Sales kastélyában, 
Annecy közelében született 1567-ben. Pappá szentelése után sokat dolgozott 
hazájában a katolikus újjászületésért. Genfi püspökként igazi pásztora volt 
papjainak és híveinek, akiket írásaival és munkásságával a katolikus hitre nevelt 
és erre jó példát is adott. Chantal (santál) Szent Franciskával 1610-ben 
megalapította a vizitációs apácák rendjét. Lyonban érte a halál 1622. december 
28-án. Annecyben temették el 1623. január 24-én. 
Csütörtök: Pál fordulása, megtérése. Az eleinte keresztényüldöző Saul 
damaszkuszi úton történt csodálatos megtérésének állít emléket ez az ünnep. 
„Saul, Saul, miért üldözöl?” –kérdezte tőle látomásban Jézus, mire ő leesett a 
lováról. Onnantól kezdve 180 fokos fordulatot vett az élete, és buzgóságával nagy 
sokára, de kiérdemelte az apostol nevet. 
Péntek: Szent Timóteus és Titusz püspök. Pál apostol tanítványai és 
segítőtársai. Timóteus az efezusi, Titusz pedig a krétai egyház feje. Szent Pál az 
ún.  pasztorális, azaz lelkipásztori leveleit hozzájuk intézte. Ezekben kitűnő 
intelmek találhatók az elöljárók és hívek oktatására. 
 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 13 h G +Varga János OB. (gyászmise és urnabeszentelés)                É 
                18 h G Élő Vera névnapi hálaadása                                                     É 
           19-20 h                        szentségimádási óra                                                                                                           
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP: Szent Ágnes vértanúszűz; január 21.                                                                    
8 h    G                Élő Regina (82. sz.nap) és Fabien, vmint +Jung Mária Ágnes  É                                                          
9 h    G                +Lesti László férj és édesapa   É                                                                                     
10 h  G                +Szűcs Attila és neje Erika                                                        É                              

Kedd 11 h          +Szabó László temetése a pestlőrinci Szt. Margit-templomban É 
     17.30 h           Ad int. ord.; a keresztény egységért                                         CS 
          18 h LG                  ökumenikus igeliturgia a templomban                          É                    
Szerda 7 h          Élő és +családtagok                                                                 CS                     
Csütörtök 18h    A hajléktalan családok                                                               É                       
Péntek 7 h          +Veres József és neje élő Julianna                                          CS                                                       
Szombat 18 h G                                                                                                    É               
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP: Aquinói Szent Tamás; január 28.  
8 h   G                 +Tóth Luca és +férje Sándor                                                     É              
9 h   G                                                                                                                    É                                                            
10 h Zs              +Szabó László OB. (kedden temettük)             É                                                                                
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