
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. július 29-aug. 5.  
 

 
Templomunkban szentmisét vasárnapokon reggel 8 és de. 10 órakor; 

szerda és péntek reggel 7, csütörtök és szombat este 19 órakor mondunk. 
Hétfőn és kedden nincs szentmise! 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 17. vasárnap: Szent Márta) 
 

1./ Július végét jelzi Szent Márta mai ünnepe, akit a tevékeny szolgáló szeretet 
modelljeként állított elénk az egyház. 
 
2. / Nyárutó havát nyitja szerdán Liguori Szent Alfonz emléknapja és első 
péntek, mely az Úr Jézus Szíve tisztelőit hívja reggel a 7-es szentmisére. 
 
3./ Írassatok szentmiséket e hétre és augusztus köznapjaira is.  

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Rövidítések: BB Balik Béla; KG Kuminecz Géza; M Mandula József; MM 
Molnár Miklós atya  
Szombat 19 h BB +Kardos István és neje Rózsika           É 
ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP: Szent Márta; július 29. 
8 h   KG  + id. Maslowski Ferenc, neje Anna és + lányuk Márta (névnapi megeml.) É        
                                                                                   
10 h M      +Góman Jónás férj és édesapa; ad int. ord.                                           É                                       

Hétfőn és kedden nincs szentmise! 
Szerda 7 h BB                                                                                                        CS 
Csütörtök 19 h BB                                                                                                 CS 
Péntek 7 h BB                                                                                                        CS 
Szombat 19 h BB    + Hoványecz Mihály (hal.25. évf.)+ szülők és + testvérek     É                                        
ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP: Havas Boldogasszony; augusztus 5. 
8 h    M  +Tóth István és párja Klára            É                                                                                     
                                                                                              
10 h  MM     Élő Ibolya hálaadása 72. születésnapján; pro populo             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 
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PAUL ROTH: VÉRÁTÖMLESZTÉS 
 

Ahol vér folyik, 
valami rendkívüli történik. 

A vér jelenti az Életet, 
ahol kiömlik, a Halál fenyeget. 

Uram, mi emberek megmenthetjük egymást: van vérátömlesztés, 
vérkonzerv, szívátültetés; 

az egyik ad, hogy a másik éljen. 
Szívátültetéskor csak az él tovább, 

aki befogadja a másik szívet. 
Te Véredet ontottad, hogy mi éljünk. 
Szinte Véred ömlesztetted át belénk, 

hogy megments minket. 
Kitártad a Szíved a lándzsa előtt, 

s meghaltál, hogy mi éljünk. 
Minden a te akaratodból történt, mert szeretsz. 

Uram, Te a mi adósságunkat Véreddel eltörölted, 
vér-testvéreddé tettél, népeddé. 

Semmi sem állíthatja meg az üdvösség áradatát évezredeken át. 
Az oltárokon az Áldozat továbbra is megtisztít minket:  

eggyé ölel, életet ad.  
Tarts meg minket, mint testvéreidet, 
hogy mindig együtt maradjunk veled  

a te Szíved s Véred által. 
 

A MÚLT ÉS A MAI VASÁRNAP SZENTJEI: MÁRTA ÉS MÁRIA MAGDOLNA 
      
Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, 
akik Betániában laktak. Nem tartoztak azok közé, akik vándor-útjain követték az 
Urat, s az asszonyok közé sem, akik vagyonukból gondoskodtak Jézusról, de 
lélekben közel álltak hozzá, aki ezért gyakran szállt meg náluk. 
     Az evangélisták háromszor említik Márta házát és a testvéreket. Nem családról 
beszélnek. Valószínű, hogy Lázár gyermektelen házasság után megözvegyült, és 
a szintén özvegy Márta befogadta. Mária talán nem is volt férjnél. Nyugaton Nagy 
Szent I. Gergely pápa óta úgy tartják, Mária azonos Mária Magdolnával, aki 
fiatalon Magdalába költözött. A zsidó tradíció parázna városnak tartotta, ezért 
pusztult el. Mária, miután megtért, szintén Márta betániai házában élt. 
     Az első találkozást Szent Lukács örökítette meg: „Útjuk során betértek egy 
Betánia nevű faluba. Ott egy Márta nevű asszony fogadta házába”, aki sürgött-for-
gott a konyhában, míg nővére Jézust hallgatta. A második alkalom Lázár 
föltámasztása: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem” –mondta 
Márta. A harmadik történetet János jegyezte le: A Betániában élő leprás Simon 
házában Márta fölszolgált a vacsorán, Mária pedig könnyeivel mosta, hajával 
törölgette és nárduszolajjal kenegette Jézus lábát. Máriának nincs külön ünnepe, 
csak Mária Magdolnának július 22-én, Mártának pedig 1262 óta július 29-én. 


