
 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. december 9-16.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Advent 2. vasárnapja: Szent Juan Diego) 

 
1./ Ma de. 9-től engesztelő szentségimádási óra lesz. Jövő vasárnap de. a 10 órai 
korális nagymisén a szkóla énekel. 
 
2./ Kedd este ½ 7-kor előadás a hittanteremben az eucharisztikus kongresszusról. 
 
3./ Szerda a Guadalupei (Mexikó) Szűz, csütörtök pedig Szent Lúcia emléknapja, 
melyen este 17 órától a Fatimai Szűzanya imaóráját végezzük a téli kápolnában.  
 
4./ Karácsonyi képeslapok és jövő évi falinaptárak 50.- Ft-os db-áron kaphatók a 
hátsó kisasztalon. Árukat az ott álló faperselybe, a szegények karácsonyára szánt 
pénzt pedig a karitászperselybe kérjük dobni az adventi vasárnapokon.  
 
5./ Ma tartjuk a decemberi nagyszabású gyűjtést. Kérjük bőkezű adományaitokat 
a templom fönntartására. Minden adományért hálás köszönet.         

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h +Darnyik Gábor és +szülők                                                          É                                     
ADVENT 2. VASÁRNAPJA: Szent Juan Diego; december 9.                                                                            
8 h    G            +ifj. Fekete János báty (8. évf.)                                                    É                                    
9 h    H                         szentségimádási óra                                          CS                                
10 h  G            +Horváth Pál                                                                                 É                  

Hétfő 6 h                                                                                                               É 
Kedd 14.30 h  +Kukucska János szórótemetése a Köztemetőben                      É 
          16.30 h  Sárosi László és Marti Mónika esküvője                                       É 
          18 h       +Kukucska János OB.                                                                   É                    
Szerda 6 h                                                                                                            É                                     
Csütörtök 17 h Fatimai ájtatosság; 18 h                                                            CS                          
Péntek 6 h                                                                                                            É 
Szombat 18 h G +Szabó József és neje Mária, vmint +hozzátartozóik               É                                                                                          
ADVENT 3., GAUDETE VASÁRNAPJA: december 16.  
8 h   G             +Maróti József férj és édesapa (9. évf.)                                        É                               
                                                                                                                                                                                
10 h G             A Hovanyecz- és az Oravecz-család élő és +tagjai          K
                                                                                                                 

 



 
 

FRANCISCO RIZI (1608-85): IMMACULATA CONCEPTIO 
A szeplőtelen fogantatás 

 
          Boldog IX. Pius pápa 1854-ben tévedhetetlen hittételként mondta ki, hogy a 
Boldogságos mindenkor Szűz Mária fogantatása mentes volt az áteredő bűntől. 
Ez ihlette Francisco Rizi spanyol festőművészt e gyönyörű kép megalkotására.  
 

AMI NEM VÁSÁROLHATÓ MEG PÉNZÉRT 
 

 Fiatal pár lép be a város legszebb játékboltjába. Hosszasan nézegetik a 
színes játékokat: vannak ott síró és nevető babák, elektronikus játékok, kis 
konyhák, melyekben lángost sütnek. Tanácstalanul álldogálnak, nem tudják 
eldönteni, melyiket vegyék meg. Egy eladónő lép oda: 
 -Nézze –kezdi magyarázni a feleség-, nekünk egy egészen kicsi lányunk 
van, és mi gyakran vagyunk távol hazulról, gyakran még este is. –Olyan kislány, 
aki keveset mosolyog –folytatja a férj. –Szeretnék neki vásárolni valamit, ami 
boldoggá tenné akkor is –veszi át a szót az asszony-, ha éppen nem vagyunk 
vele… Valamit, aminek örülne, ha egyedül van. –Nagyon sajnálom –szólal meg 
udvariasan az eladó-, de mi szülőket nem árusítunk. Ideillenek B. Ferrero szavai: 
Tejet akartam, és szörpöt kaptam. Szülőket akartam, és játékot kaptam. Beszélni 

akartam, és televíziót kaptam. Tanulni akartam, és bizonyítványt kaptam. 
Gondolkodni akartam, és eszmét kaptam. Szakmát akartam, és állást kaptam. 

Boldogságot akartam, és pénzt kaptam. Szabadságot akartam, és autót kaptam. 
Tehetséget akartam, és érvényesülést kaptam. Reményt akartam, és félelmet 

kaptam. Változni akartam, és szánalmat kaptam. Élni akartam… 
                                                                                               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 
                                                                                                                                                                                             rakoscsaba. plebania.hu 


