
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. július 22-29. 
 
 

BŰNBÁNÓ SZENT MÁRIA MAGDOLNA 
 

 Személye nehezen beazonosítható. Krisztus tanítványaihoz tartozott. Az 
evangélisták megemlékeznek egy Jézus lábát nárduszolajjal megkenő bűnbánó 
nőről, aki Magdala városából származott. Lehetséges, hogy Márta nővére volt. Jelen 
volt halálánál, és húsvétvasárnap hajnalban elsőnek látta meg a föltámadt 
Üdvözítőt. Tisztelete főként a XII. században terjedt el a nyugati egyházban. 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI AZ ÉVKÖZI 16. VASÁRNAPON 

 
 

1./ Szerda Szent Jakab apostol, csütörtök pedig Szent Anna emléknapja lesz. 
 
2./ Bíboros Főpásztorunk legutóbbi körlevelében nyomatékosan kéri, bíztatja 
és buzdítja a híveket a köznapi szentmisék intenzívebb látogatására és 
mondatására. Templomunkban szerdán és pénteken reggel 7, csütörtökön 
és szombaton este 19, vasárnapokon pedig reggel 8 és de. 10 órakor van 
még erre lehetőség.                                                                   (Offerát hozni!)                            

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 19 h G Élő Anna, Magdolna és Judit nővérek (névnap)    É   
ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP: Bűnbánó Szent Mária Magdolna; július 22. 
8 h   G       +Lesti László férj és édesapa    É    
9 h   G                                 Fodor Benjamin keresztelője     CS                                                                                   
10 h G       +Merva Ferencné Magdolna édesanya és +Magdolna lánya (névnap) É                                               

Hétfőn és kedden nincs szentmise! 
Szerda 7 h MM        Élő Mihály és Edit hálaadása 3. házassági évfordulón           É                       
Csütörtök 19 h MM +Anna édesanya (4. évf.)                                                        É                                               
Péntek 7 h MM        +Juhász Károly és élő családtagok                                        CS                                                          
Szombat 19 h BB    +Kardos István és neje Rózsika                                              É                                                    

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP: Szent Márta; július 29. 
8 h    KG  +id. Maslowski Ferenc és neje Anna, vmint lányuk Márta (névnap)    É  
                                                                                                                            
10 h  M         Ad int. ord.         É                                        
                                                               Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII.kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                              Megjelenik hetente. Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
                                                                                                                                                                Szerkesztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
                                                                                                                                                                                                     rakoscsaba.plebania.hu

    
 

 



 

MÁRIA NATÁLIA NŐVÉR: A SZENTMISE ÉRTÉKEI 
 

Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál. 
Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre és ezek lesznek közbenjáróid. 

Minden szentmisével buzgóságod szerint csökkentheted ideiglenes büntetésedet. 
Mikor jelen vagy a szentmisén, a legnagyobb hódolattal mutatod be azt az Úr 

Jézus fölszentelt papjának áldozatával. 
A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket sohasem gyóntál meg. 

A sátán gyöngébb lesz veled szemben. 
A szentmise hallgatásával a lehető legnagyobbat nyújtod a tisztítótűzben 

szenvedő lelkeknek. 
Egyetlen szentmise, melyet életedben hallgattál, többet használ neked, mint 

számos, amelyet halálod után könyörögnek érted mások. 
Földi életedben sok veszélytől, szerencsétlenségtől szabadít meg, amit különben 

nem kerülhetnél el. 
Minden szentmise dicsőséget szerez néked az égben. 

Minden szentmisével megrövidíted a tisztítótűz szenvedéseit, melyek különben 
rád várnak. 

A szentmisében a pap áldásaiban részesülsz, amit Isten megerősít az égben is. 
A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel vannak 

jelen az isteni áldozatnál. 
A szentmiséről Isten áldását viszed magaddal haza anyagi ügyeidre is. 

 
ÜDÜLŐK TÍZPARANCSOLATA 

 
1. Szeresd Uradat, Istenedet, akinek a hegyek és völgyek, a tiszta víz 

és a kék égbolt csodálatos ajándékát köszönheted. 
2. Isten nevét hiába ne vedd akkor sem, ha hitetlen volnál, mert akkor 

azt szidod, akit nem is ismersz; ha pedig hívő vagy, káromkodásod rút 
hálátlanság és súlyos bűn. 

3. Egyházad még akkor sem ment föl a vasárnapi szentmise-
hallgatási kötelezettség alól, ha az áldozatba kerül. Hozd meg! 

4. A családi kötelék nem szűnik meg az üdülési beutaló átvételekor. 
5. Vigyázz az életre, egészségre -a magadéra is, a máséra 

méginkább- az országúton is és mindenütt; felelős vagy érte és önmagadért! 
6. Az üdülőhely nem az érzékiség vadászterülete, ahol könnyű 

prédára áhítozhatsz. 
7. Ne lopd a napot (sem)! 

8. Ne hazudj akkor sem, ha ártatlan hazugságról van szó. Ne add ki 
magad annak, ami nem vagy, ne ámítsd üdülőtársaidat! 

9. Ne akarj olcsó eszközökkel és okvetlenül hódítani; ne mutogasd 
magad a nyár kirakatában! 

10. Ne vigyél magaddal haza olyan „emléket”, amit más esetleg majd 
keres. Vigyázz a környezetre, a természetre, ne rongálj, ne szemetelj; 

nem kell föltétlenül jelét hagynod, hogy valahol ott jártál. 


