
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. dec. 30-2019. jan. 6.   
 

 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Szent Család vasárnapja) 

 
1./ Ma Szent Család vasárnapján reggel 8 órakor lesz a családok megáldása, de. 
9 órakor litánia a Szent Családhoz, majd 10 órakor korális nagymise. 
 
2./ Hétfőn, Szent I. Szilveszter pápa és az óév utolsó napján este 18 órakor 
tartjuk az év végi hálaadást és a beszámolót. E napon irodai szolgálat nem lesz. 
 
3./ Január 1-jén, kedden újév és az Istenanya parancsolt főünnepén háromszor 
mutatjuk be a szentáldozatot: reggel 8, de. 10 és este 18 órakor. De. 9-kor Jézus 
Neve-litánia, 10 órakor német karácsony a szakrális zenében. 
 
4./ Január és az újév első péntekén reggel ½ 8-kor litánia keretében Jézus 
Szentséges Szívének ajánljuk főplébániánkat. Előtte ¾ 7-től gyóntatás. 
 
5./ Jövő vasárnap, január 6-án vízkereszt, a háromkirályok parancsolt főünnepe. 
De. a 10-es korális nagymisén tartjuk a vízszentelést. Akkor lesz a nagygyűjtés is. 
 
6./ Vigyetek a hátsó ingyenes asztalról az Esztergom-Budapest c. színes, képes 
főegyházmegyei magazinból.                                                                        

 



 

                                                                
INNEN-ONNAN  

 
 Róma püspöke, Francesco, a római Szent Péter téren egyre fogyatkozó 
hallgatóságának többek között ezeket mondta: „Ez a karácsony segítsen újra 
fölfedezni a testvéri köteléket, amelyek egyesítenek bennünket, emberi lényeket 
(?), és összekötnek minden népet.” Szerinte minden ember testvér, bármilyen 
legyen is a nemzeti, kulturális vagy vallási hovatartozása, még akkor is, ha 
különböző eszméket vallanak, de képesek (???) tisztelni egymást, és hallgatnak 
egymásra. 
 Luigi Negri ny. ferrarai érsek ez év januári véleménye szerint mindenki 
muszlim lesz Európában a saját hülyeségünk miatt. „Nem tárhatjuk ki az ajtókat, 
mintha csak egy buliba hívnánk mindenkit. Figyelembe kell venni a migráció 
gazdasági, emberi és kulturális hatásait, mert ha nem tesszük, nagyon súlyos 
következményei lesznek. Katolikus vagyok, örömmel fogadom a sokszínűséget, 
de nem minden feltétel nélkül, mert ez a társadalom teljes összeroppanásához 
vezet.”  

 
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h G +János férj és édesapa (névnap)                                             É                                             
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA: december 30.                                                                            
8 h    G                Élő Zoltán (48. születésnap)                                                     G                                
9 h    G                       Litánia a Szent Családhoz a családokért               É                                                                                      
10 h  G                +Tivadar édesapa                                                                     K                           

Hétfő 18 h           Élő Zita (19. születésnap)                                                         É 
2019. JANUÁR 1., KEDD: ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGA 
8 h   G                 Élő Katalin hálaadása születésnapon                                       É 
9 h   G                                      Jézus Neve-litánia                                                É 
10 h G  Beteg Lajos sikeres műtétje és gyógyulása, Juhász Miklós műtőorvosa K 
18 h G                 +Hajnal László férj és édesapa                                                 K                                
Szerda 7 h                                                                                                           CS                                      
Csütörtök 18 h                                                                                                     É                                                           
Péntek 7 h                                                                                                            É 
        7.30 h                               Jézus Szíve-litánia                                               É 
Szombat 18 h G +Csőke János és neje Ágnes, +Csaba fiuk, vmint élő cstagok É                  
KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP: VÍZKERESZT, EPIFÁNIA; 2019. január 6.  
8 h   G            Élő Anna hálaadása (70. szül.napon), vmint élő és +családtagok É                                                                    
                                                                                                                                                                                
10 h G            Pro populo: élő híveink és adakozó jótevőink          K                                                                                
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