
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. augusztus 5-12.  
 
 

TEMPLOMUNK NYÁRI MISERENDJE 
vasárnapokon és augusztus 20-án, hétfőn reggel 8 és de. 10; 

szerdán és pénteken reggel 7 (augusztus 15-én, szerdán este 19 órakor is); 
csütörtökön és szombaton este 19 órakor. Hétfőn és kedden nincs szentmise! 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 18. vasárnap: Havas Boldogasszony) 
 

1./ A mai vasárnapon van a római Santa Maria Maggiore pápai nagybazilika 
búcsúja: Havas Boldogasszony ünnepe.  
 
2./ Hétfőn Urunk színeváltozása, szerdán Szent Domonkos, csütörtökön Szent 
Terézia Benedikta (Edith Stein), pénteken pedig Szent Lőrinc ünnepe lesz. 
 
3./ Jövő vasárnap tartjuk az augusztusi nagyszabású gyűjtést, kérve bőkezű 
adományaitokat templomunkért.  

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 19 h BB  + Hoványecz Mihály (hal.25. évf.) +szülök és +testvérek        É 
ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP: Havas Boldogasszony; augusztus 5. 
8 h   M                  +Tóth István és párja Klára       É     
                                                        
10 h MM Pro populo: élő Hívek és jótevők, ill. élő Ibolya hálaadása 72. sz.napon    É                                                                         

Hétfőn és kedden nincs szentmise! 
Szerda 7 h G       +Varró Mária és +szülei                                                                 É 
Csütörtök 19 h    +Sebestyénné Klára (1. évf.) és +szülei                                        É                                                             
Péntek 7 h                                                                                                               CS 
Szombat 19 h G  +Károly és Ilona nagyszülők                                                          É                                               

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP: Chantal Szent Franciska; augusztus 12. 
8 h    G          A Soós- és a Váczi-család +tagjai        É                                                                                    
                                                                                              
10 h  G                 Ad int. ord.; élő Csaba unoka és élő szülei      É                                        
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AUGUSZTUSI PROGRAM-ELŐZETES 
 

15., szerda: Nagyboldogasszony parancsolt főünnepe munkanapon, 
szentmisék reggel 7 és este 19 órakor 
19., vasárnap: (az augusztusi jelenés napján) fatimai áhítat de. 9 órakor 
20., hétfő: Szent István király tanácsolt főünnepe szabadnapon; szentmisék 
reggel 8 és de. 10 órakor  
 

HAVI BOLDOGASSZONY 
 

     Augusztus 5-e a római Santa Maria Maggiore (madzsore)-bazilika 
fölszentelésének az ünnep- és búcsúnapja. Ez utóbbira utal a latin elnevezése is: 
Dedicatio Beatae Mariae Virginis ad nives (a Havas Boldogságos Szűz Máriának 
dedikálva). 
     A római templomot III. Sixtus pápa a 431. évi efeszoszi zsinat után építtette az 
Istenanya tiszteletére. Ez volt az első templom, amit a Boldogságos Szűz Mária 
tiszteletére szenteltek. A fölszentelés augusztus 5-i napját a Jeromos-
martyrologium hozza. Az ünnepet 1568-ban vette föl Szent V. Pius pápa a Római 
Kalendáriumba. 
     A XIV. századi legenda szerint a templom helyét maga Szűz Mária határozta 
meg. III. Sixtus pápa és egy előkelő római úr egy éjszaka ugyanazt az álmot látta: 
a Szűzanya hóval jelölte meg az építendő templom helyét. Másnap reggel, aug. 5-
én, az év egyik legforróbb napján havat találtak az Esquilinus-domb tetején. Ez a 
csoda határozta meg a templom helyét. 
     A Santa Maria Maggiore-bazilika kegyképét az ősi római hagyomány szerint 
maga Szent Lukács evangélista festette. Nagy Szent I. Gergely pápa (590-604) 
egy pestisjárvány idején elrendelte, hogy a kegyképet körmenetben hordozzák 
körül a városban. Ő maga is részt vett a könyörgő processzión. A legenda szerint 
Hadrianus császár mauzóleumához, az Angyalvárhoz érkezve angyali hangokat 
hallottak: „Mennynek Királyné Asszonya, örülj, szép Szűz!” (innen eredne a 
húsvéti szentidő máriás antifónája, a Regina Coeli). 
     Budán az alsó-krisztinavárosi plébániatemplom, egy selmecbányai templom, 
Szegeden és Pécsen a havi-hegyi kápolna lett erre a titulusra szentelve. 
 

REMÉNYIK SÁNDOR: CSÖNDES CSODÁK 
 

Ne várd, hogy a föld meghasadjon/ És tűz nyelje el Sodomát. 
A mindennap kicsiny csodái/ Nagyobb és titkosabb csodák. 

Tedd a kezedet a szívedre,/ Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog, 
Ez a finom kis kalapálás/ Nem a legcsodálatosabb dolog? 
Nézz a sötétkék végtelenbe,/ Nézd a kis ezüstpontokat: 

Nem csoda-e, hogy árva lelked/ Feléjük szárnyat bontogat? 
Nézd, árnyékod hogy fut előled,/ Hogy nő, hogy törpül el veled.  
Nem csoda ez? –s hogy tükröződni/ Látod a vízben az eget? 

Ne várj nagy dolgokat az életedbe,/ Kis hópelyhek az örömök, 
Szitáló, halk szirom-csodák,/ Rajtuk át Isten szól: jövök.  


