RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. április 29-május 6.
----------------------------------------------------------------------------------------------FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Húsvét 5. vasárnapja: Siénai Szent Katalin)
1./ Május 1-től szeptember 30-ig a nyári miserend szerint vasárnapokon
reggel 8 és de. 10, kedd, csütörtök és szombat este pedig 19 órakor kezdődnek a szentmisék. Az esti harangszó 20 órakor hív imára.
2./ Májust a Boldogságos Szűz Mária tiszteletének szenteljük. Páros napokon az
esti szentmisék előtt ½ 7-kor, szerdán és pénteken a reggeliek után kb. ½ 8kor, vasárnapokon pedig de. 9-kor imádkozzuk, énekeljük a loretói litániát.
3./ Május első péntekén reggel ¾ 7-től gyóntatás, majd ½ 8-kor a Jézus Szívelitániával engesztelünk. Jövő vasárnap tartjuk a májusi nagyszabású gyűjtést.
4./ Szombat du. 17 órakor a Rotunda Énekegyüttes és a Concerto Filharmónia
Zenekar anyák napi koncertet ad. Műsorukon Joseph Rheinberger A-dúr és Gdúr miséje csendül föl. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 G +szülők és gyermekeik: János és Tibor, vmint élő családtagjaik É
19-20 h
Szentségimádás a papi és szerzetesi hivatásokért
CS
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA: Siénai Szent Katalin; április 29.
8h G
Az +Sarusi- és Tóth-nagyszülők
É
9 h KG
Élő Kiss Zoltán és Zita hálaadása 21. házassági évf.-n
É
10 h G
Ad int. ord.; élő Mária hálaadása 70. születésnapon
É
Kedd 19 h
Élő Zsuzsanna (65. szül.nap) Előtte 18.30-kor májusi litánia
É
Szerda 7 h Az Újvári- és a Kőhegyi-család Utána 7.30-kor májusi litánia
CS
Csütörtök 19 h +Bányai Béla és +szülei
Előtte 18.30-kor májusi litánia
É
Péntek 7 h
Utána 7.30-kor Szt. Szív-litánia É
Szombat 17 h
Anyák napi Rheinberger-koncert
É-Z
19 h +Imre édesapa
Előtte 18.30-kor májusi litánia
É
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA: tömegtájékoztatási világnap; május 6.
8h G
Élő Johanna Róza (16. születésnap)
É
9h G
Ünnepélyes, szentséges loretói litánia
É
9.30 G
Bakos Gergely András keresztelője
CS
10 h Zs
Élő Róbert és Judit hálaadása
É
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MÁJUSI PROGRAM-ELŐZETES
1-jén, kedden: este 18.30-kor tartjuk az első, ünnepélyes májusi litániát.
5-én, szombaton du. 17 órakor a Rotunda Énekegyüttes és a Concerto
Filharmónia Zenekar anyák napi koncertje: J. Rheinberger: A-dúr, ill. G-dúr mise.
10-én, áldozócsütörtökön du. 17.30-tól magyar történelemóra.
13-án, húsvét 7., mennybemeneteli vasárnapján de. 9-kor fatimai áhítat.
16-ÁN SZERDÁN TEMPLOMBÚCSÚ: reggel 7 órakor szentmise, kb. 7.30-kor
májusi litánia; du. 17-től este 19 óráig szentségimádás a templomban, közben
18.30-kor Nepomuki Szent János litániája, szentségi áldás, szentségbetétel; majd
este 19 órakor SNELL GYÖRGY püspök, protonotárius, kanonok, c. apát, társszékesegyházi főplébános úr ünnepélyes búcsúi korális nagymiséje.
20-21-én, piros pünkösd vasárnapja és hétfője nyári vasárnapi miserenddel (8
és 10 h), mindkét napon de. 9 órakor Szentlélek-litánia.
26-án, szombaton de. 9 órakor az elsőáldozók és szüleik gyóntatása.
27-én, Szentháromság vasárnapján de. 10 órakor lesz a gyermekek első
szentáldozása; ez a nap a húsvéti szentgyónás és -áldozás zárónapja.
A KOMMUNISTÁK ÁLDOZATA: BOLDOG BRENNER JÁNOS
Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, háromgyermekes család második fiaként. Később mindhárom fiúból pap lett.
Szombathelyen kezdte az elemit, majd Pécsen a ciszterci, 1946-tól pedig a
szombathelyi premontrei gimnáziumban tanult. Utána Zircre ment, hogy belépjen
a rendbe. Ciszterci oblátusként érettségizett. 1950-ben kezdte meg Anasztáz
testvérként a novíciátust, melyet a rendek föloszlatása után folytatott. 1951-ben
tette le az első szerzetesi fogadalmát. Ezután egy évig a Budapesten a Katolikus
Hittudományi Akadémián civil hallgató volt.
A másodévet a szombathelyi szeminárium, annak megszűnése után pedig a
győri növendékeként végezte a teológiát. 1955. június 19-én Kovács Sándor
szombathelyi püspök szentelte pappá, és Rábakethelyre küldte káplánnak. Buzgó
lelkipásztori működését nem nézte jó szemmel a kommunista államhatalom,
amely az 1956-os forradalom leverése után az egyházfiakban látta legfőbb
ellenségeit. Máig tisztázatlan körülmények között 1957. december 15-én éjjel
sürgős betegellátás ürügyén kicsalták lakásából. Kihívójával együtt a dombtetőn
át Zsida felé gyalog indult, nyakában az Oltáriszentséggel. A két falu között
többször megtámadták, majd a feltételezett beteg háza előtt 32 késszúrással
brutálisan megölték. A szombathelyi szalézi templom kriptájába temették. Sírján
újmisés jelmondata olvasható: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.”
(Róm 8,28) A tiszta lelkű és szívű fiatal atya mártírhaláláról évtizedeken át nem
volt szabad beszélni. Képét levették a győri szeminárium faláról. Boldoggá avatási
pöre 1999-ben kezdődött. A Bergolio pápa 2017. november 8-án hagyta jóvá a
vértanúságát elismerő dekrétumot. Boldoggá avatása Szombathelyen lesz, 2018.
május 1-jén. Boldog Brenner János vértanú, könyörögj érettünk!

