
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. december 16-23.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Advent 3., gaudete vasárnapja) 

 
1./ A rózsaszínű miseruha és de. a 10-es korális nagymisén a szkóla éneke öröm-
re hangol, hogy így dobjunk pénzt hátul a karitászperselybe a szegényeknek. Az 
Esztergom-Budapest c. főegyházmegye karácsonyi újságból ingyen vihettek. 
 
2./ Az utolsó rorátékat e héten hétfő, szerda és péntek reggel 6 órakor tartjuk. 
 
3./ Kedd, csütörtök és szombat este 18 órakor Tete Remis verbita házfőnök 
atya tartja az adventi lelkigyakorlatot. Előtte ½ 6-tól és vasárnap 8-kor gyóntat. 
 
4./ Kedd este 19 órától kérjük felnőtt férfihíveinket a fenyőfák beállításához. 
 
5./ Szombat du. 16 órakor kezdődik a templomban a gyermekek pásztorjátéka, 
majd Keresztúr főterén 17 órakor a katolikusok utolsó gyertyagyújtása.      
                                                                                                                      
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h +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                                       

Hétfő 6 h G         A Trager-család élő tagjai                                                         É 
Kedd 18 h TR     Beteg Gábor sikeres műtétje és gyógyulása                             É                                                        
Szerda 7 h G      Élő Keresztes Jánosné Éva hálaadása 85. sz.napon                É                                                                        
Csütörtök 18h TR +Merva Magdolna (66. szül.nap), vmint élő és +családtagjai É                                                                                       
Péntek 7 h G      Élő és +családtagok                                                                   É                               
Szombat 16 h                           Karácsonyi pásztorjáték                                    É 
                18 h TR  +Zeller Erzsébet                                                                      É                         
ADVENT 4. VASÁRNAPJA: Kenti Szent János; december 23. 
8 h   TR              +Kardos István és neje Rózsika                                                  É                    
9 h   G                                 Magas Martin Péter keresztelője                              CS                                                                     
10 h G              A Borbás-család élő és +tagjai      É                                                                                
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DESSZERTEK KARÁCSONYRA 
 

 Kakaós-baracklekváros linzer. Hozzávalók (35 db-hoz): 625 g liszt+1 
tasak sütőpor a nyújtáshoz, 2 tasak Bourbon vaníliás cukor, 180 g porcukor+ a 
szóráshoz, 450 g vaj, 5 db tojássárgája, ½ tasak reszelt citromhéj, 25 g keserű 
kakaópor, 200 g sárgabaracklekvár. Elkészítés (45 perc+hűtés): 1. Szitáljunk egy 
nagyobb tálba 600 g lisztet a sütőporral, a vaníliás és a porcukorral. Adjuk hozzá 
a szobahőmérsékletű vajat, a tojássárgáját és a citromhéjat. Gyúrjuk össze a 
tésztát, osszuk el két egyenlő részre, majd az egyikbe gyúrjuk bele a kakaóport, a 
másikba pedig a maradék 25 g lisztet. Mindkettőt tegyük a hűtőbe 30 percre. 2. 
Enyhén lisztezett felületen nyújtsuk ki a tésztákat 4 mm vékonyra, és mindkettőből 
szaggassunk ki 35-35 db teli és lyukas formát. Tegyük a kekszeket sütőpapírral 
kibélelt tepsire, és süssük meg 170 fokra előmelegített sütőben 6-7 perc alatt. 3. 
Ha kihűltek a kekszek, a telieket kenjük meg baracklekvárral, és mindegyikre 
illesszünk egy lyukas darabot. Porcukorral megszórva kínáljuk.  
 Zserbó pohárkrém. Hozzávalók (4 személyre): 200 ml cukrozatlan 
habtejszín, 250 g mascarpone, 100 g darált dió, 1 tasak vaníliás cukor, 1 evőkanál 
porcukor, a díszítéshez 75 g dióbél, 2-3 db aszalt sárgabarack, 30 g étcsokoládé, 
4 ek sárgabaracklekvár. Elkészítés (30 perc+hűtés): A krémhez a tejszínt verjük 
kemény habbá. Óvatosan forgassuk össze a mascarponéval, a dióval,és a kétféle 
cukorral. 2. A díszítéshez a dióbelet aprítsuk durvára. Az aszalt sárgabarackot 
vágjuk kisebb kockákra, az étcsokoládét reszeljük le. 3. tegyünk egy keveset a 
krémből 4 db mutatós desszertes pohár aljába. Erre kerüljön egy réteg lekvár, 
majd egy kevés durvára aprított dió. Ismételjük meg a rétegezést. Díszítsük az 
étcsokoládéval és az aszaltsárgabarack-kockákkal, majd tegyük hűtőbe legalább 
egy órára. 
 

II. JÁNOS PÁL PÁPA: IMÁDSÁG IRGALMAS SZÍVÉRT 
 

Uram, Te a legkisebb segítségért is önmagaddal ajándékozol meg. 
Add, hogy mindig önzetlenül tudjak segíteni keresztjüket viselő felebarátaimon! 

Taníts meg bűneimet megsiratva igaz szívvel megtérni! 
Taníts meg másokért élő, áldozatos szeretetre! 

Add, hogy ne pazaroljam el örök javaimat, hanem megőrizzem 
a megszentelő kegyelem égi köntösét legszebb kincsemként ápolva azt. 
Gyöngeségedben kínod legyen az erőm. Gyávaságomban bátorságot, 

szenvedésben vigaszt adjon tőrrel átdöfött szíved. 
A kereszt fénye legyen lámpásom, a fájdalma út, 

melyen járva eljuthatok hozzád. Amen. 
 

HUMOR 
 

 A könyvelő mondja a főnökének: -Főnök, megcsináltam az év végi 
kimutatást! Tízszer is utánaszámoltam. –Bravó! Nagyszerű. –Tessék. Íme, itt van 
mind a tíz eredmény!  


