
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. október 21.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi  29.. missziós vasárnap) 

 
1./ Ma a missziókért imádkozunk és támogatásukra gyűjtünk. A kisasztalon 500.- 
Ft-ért kapható naptárakkal a missziós verbita rendet segítitek. Az Adoremus 
novemberi száma átvehető a sekrestyében. 
 
2./ Keddi nemzeti ünnepünkön Kapisztrán Szent János, csütörtökön pedig Pécsi 
Szent Mór emléknapja lesz. A szombat este kb. 18.40-től kezdődő októberi 
rózsafüzér-ájtatosságot félórás szentségimádás egészíti ki és litánia zárja. 
 
3./ Közeledik mindenszentek és halottak napja. Hozzátok rendbe halottaitok sírját 
a temetőkben. Üdvösségükért mondassatok szentmiséket külön, illetve közös 
formában is. A hátsó nagy faperselyre kitett borítékok lapjaira írjátok föl halottaitok 
nevét és egy megajánlott miseadománnyal a faperselyen át juttassátok azokat 
vissza. A novemberi szentmiséken megemlékezünk róluk.                          
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h G Élő Ágoston (születésnap)                                                       É                                     
ÉVKÖZI 29., MISSZIÓS VASÁRNAP: október 21.                                                                  
8 h    G              +Claude és Margit                                                                      É                
9 h    G                         Szentolvasó és szentséges litánia  É                                                                                       
10 h  G              +Hortolányi József és Mária szülők, +Károly és +Károly fia       É 
11 h  G                                Tüskevári János keresztelője                                   CS                                                 

Hétfő 11 h              Farkas Angelika és Miklós Gábor keresztelője                     CS 
Kedd 18 h         Élő Edit és Mihály (név- és születésnap)                                    É                                                  
Szerda 7 h        +Nagy Gyuláné Piroska OB. (csütörtökön temetjük)                   É                                                                     
Csütörtök 12 h +Nagy Gyuláné Piroska temetése (péceli református temető)    É 
                  18 h +Lipták Pál OB. (szombaton temettük)                                        É                                                
Péntek 7 h        +Sándor és Mária szülők, vmint +Sándor fiuk                             É                                                                      
Szombat 18 h G A Bozó- és a Tolnai-család élő és +tagjai                                  É                                                                                             
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP: Szent Simon és Júdás-Tádé; október 28.  
8 h   G                Élő Ilona hálaadása 78. születésnapon                                      É                             
9 h   G                           Szentolvasó és szentséges litánia                                   É                                           
10 h G              +László, vmint élő és +hozzátartozók            É                                                                       
                                                                                                      Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                      Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
                                                                                                                                                           Szerkeztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 

 



 

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS (1386-1456) 
 

 Giovanni da Capestrano, azaz Kapisztrán Szent János olasz ferences 
hitszónok, a nándorfehérvári diadal hőse és a Magyar Katonai Ordinariátus védő-
szentje. Ifjúkorában világi életet élt, a perugiai egyetemen jogot tanult, majd mind 
sikeres bíró, a nápolyi törvényszék elnöke és Perugia kormányzója lett.  Feladata 
lett a rend helyreállítása, az idegen uralom elleni zavargásokat sikerült elfojtania. 
1416-ban viszont a szomszéd tartományi központ, Rimini ura börtönbe zárta. Ott 
tért meg, szakított addigi életével és szabadulása után 1416. október 4-én 
belépett a ferences rendbe. Nagyhatású szónoklatait tömegek hallgatták sok 
város főterén. IV. Jenő és V. Miklós pápa gyakran bízta meg követi feladatokkal. 
1446-ban már a francia király udvarában pápai nagykövet, ahol 1449-re sikerült 
fölszámolnia az akkor már 70 éve fönnálló avignon (avinyon)-i ellenpápaságot. V. 
Miklós pápa valamennyi eretnek inkvizítorává tette, és megerősítette az elődei, V. 
Márton és IV. Jenő pápa általi feladatait az inkvizícióban. Konstantinápoly eleste 
(1453) után III. Callixtus pápa a mohamedán Oszmán Birodalom ellen küzdő 
keresztesek toborzására küldte német földre. Két évvel később már 
Magyarországon teszi ugyanezt Az így verbuvált sereggel Hunyadi János 
táborába sietett, hogy segítse a kiváló törökverőt Nándorfehérvár (ma Belgrád) 
védelmében, amelyet II. Mehmet szultán serege már ostromolt. Hunyadival együtt 
seregével sikeresen törve át a török hajózárat, bejutott a várba, hogy az ostromlott 
katonák lelki támasza legyen. A csata közben mindvégig lelkesítette a harcosokat, 
akik sikeresen verték vissza a támadásokat. A pápától kapott keresztjét magasba 
emelve vezette lelkes keresztes csapatát a meglepett muszlim ellenségre. Ezt 
látva az akkor már pestistől szenvedő Hunyadi János is kitört, és az egyesült 
sereg elsöpörte a hódító muzulmán katonákat. A törökverőt szentségekben 
részesítette, aki hamarosan meghalt. Október 23-án, 70 évesen János pap is 
követte a halálba a táborban kitört pestis miatt. Előtte még V. László király is 
meglátogatta a ferences rendházban. A Szerém vármegyei Újlakon (ma Horvát-
ország) temették el a pápától kapott kereszttel díszített ruhában. Holtteste az 
1717. évi tatár betöréskor örökre eltűnt. Az újlaki ferences templomban ma is őrzik 
emlékét. III. Callixtus pápa e fényes és dicső győzelem emlékére vezette be 
Urunk színeváltozásának új ünnepét a katolikus egyházban a déli harangszóval 
együtt. VIII. Sándor pápa 1690-ben szentté avatta. (Ma milyen titulust kapna?)  
 

                                


