
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. szept. 30-okt. 7.  
 

 

SZEPTEMBER VÉGÉN 

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, 
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, 

De látod amottan a téli világot? 
Már hó takará el a bérci tetőt. 

Még ifju szivemben a lángsugarú nyár 
S még benne virít az egész kikelet, 

De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, 
A tél dere már megüté fejemet.     

                                                                                                       (Petőfi Sándor) 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 26., Szentírás-vasárnap: Szent Jeromos) 

 
1./ Ma, Szent Jeromos egyházatya és bibliafordító emléknapján Isten írott 
kinyilatkoztatásának, a Szentírásnak ünnepe van. Olvassuk azt és kövessük 
tanítását. (Ma de. 10 órakor tartják a rákoshegyi Kis Szent Teréz-búcsút.) 
 
2./ Október 2-án, kedden –az őrzőangyalok ünnepétől- már a téli miserend szerint 
18 órakor kezdődnek az esti szentmisék. Vasárnapokon -továbbra is- kétszer 
mutatjuk be a szentáldozatot, reggel 8 és de. 10 órakor. 
 
3./ Októbert a katolikus egyház a Boldogságos, mindenkor Szűz Mária tiszteletének 
szenteli. A szentolvasó-ájtatosságokat rögtön a szentmisék után végezzük. Hívjuk 
a Szűzanya tisztelőit és a rózsafüzér-társulat tagjait. 
 
4./ Első csütörtökön Assisi Szent Ferenc emléknapja (jövő vasárnap du. 15 órakor 
az állatok megáldása a Ferencvárosi Művelődési Házban /Haller u./); első 
pénteken pedig Jézus Szíve tisztelőit hívjuk reggel ½ 8-kor litániára. 
 
5./ Első szombaton du. ½ 3-kor Németh László püspök diakónussá szenteli 
Albert és Fabien kongói kispapot a verbita rendház budatétényi kápolnájában 
(XXII. Bajcsy-Zs. út 5.). Imádkozzunk értük, akik hívnak minket. 
 
6./ Megjelent Mandula József atya Remény, az mindig van c. könyve, mely 
kapható a sekrestyében. 
 
7. Jövő vasárnap tarjuk az októberi nagygyűjtést.                        

    
 

 



 

 
 

SZENT JEROMOS EGYHÁZATYA (340-420) 
 

 A dalmáciai Stridonban született 340 körül. Rómában tanult és ott is 
keresztelkedett meg. 373-ban Jeruzsálembe indult, de Antiochiában beteg lett. 
A chalkiszi sivatagban a remeték aszkétikus életét élte. 379-ben pappá 
szentelték. Rómába visszatérve Szent I. Damazusz pápa titkára lett, aki meg-
bízta a Biblia új, latin nyelvű fordításának, a Vulgátának elkészítésével. 385-
ben ezért Betlehembe költözött, ahol megtanulta a biblikus nyelveket, a hébert, 
az arámot és a görögöt, hogy eredeti szövegekből készíthesse el a Vulgátát. 
Számos szentírás-magyarázat maradt ránk tőle. Betlehemben halt meg 420. 
szeptember 30-án. Ezért szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás ünnepe.  

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 15.30 h G Gilányi Zsolt és Kiss Mónika esküvője          É              
         19 h         Hálaadás ház. évfordulón (élő Katalin és +József)        É 
ÉVKÖZI 26., SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA: Szent Jeromos; szeptember 30. 
8 h   G               A Krusek-család +tagjai   É 
9 h   G                               Kerekes Emili és Kis Levente keresztelője    CS     
10 h G               A Hajcsik- és a Krusek-család +tagjai      É                                                                      
Kedd 18 h         Élő Tamás és Orsolya hálaadása 3. ház. évf.-n                             É 
     18.30 h                   első ünnepélyes szentolvasó és litánia                            É                                               
Szerda 7 h         Beteg Lajos gyógyulása és hálaadás                                             É 
        7.30 h                                     szentolvasó                                                        É 
Csütörtök 18 h  Élő és +Mihály édesapák és élő Rozália édesanya                       É 
             18.30 h                              szentolvasó                                                        É                                
Péntek 7 h         Egy társasház élő lakói és a régi temető halottai                           É 
        7.30 h                                Jézus Szíve-litánia                                                  É                
Szombat 18 h    Élő József és Terézia hálaadása 60. ház. évf. és élő családjuk    É 
           18.30 h                                szentolvasó                                                        É             
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP: Olvasós Boldogasszony; október 7. 
8 h    G        +Maróti Jánosné Gizella édesanya (45. évf.)      É                                                                                     
9 h    G                   ünnepélyes rózsafüzér és litánia       É                       
10 h  G               +Parlai Károlyné és +családtagok      É                                        


