
 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. január 20-27.  
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 2. vasárnap: „migránsok” világnapja; Szt. Fábián és Sebestyén) 

 
1./ Ma de. 10 órakor Charpentier Messe de minuit-jét és karácsonyi motettákat 
énekel templomunk Krisztus Király-énekkara. E nap a „migránsok” világnapja is. 
Az Adoremus februári száma átvehető a sekrestyében.  
 
2./ A keresztény egység imahetének nyitása ma este 18 órakor lesz a Deák téren. 
     A rákos-menti ökumenikus imaórák rendje e héten esténként 18 órától:  
hétfőn itt, nálunk, kedden az evangélikus, szerdán a görög katolikus, 
csütörtökön a református templomban, pénteken a baptista imaházban; 
vasárnap du. 16-kor pedig a (zárás) az újtelepi római katolikus templomban lesz. 
Kérjük a kedves híveket, hozzanak némi süteményt hétfő este 18 előtt az agapéra  
 
3./ A következő két kedden, január 22-én és 29-én az esti szentmise elmarad. 
      
4./ Szombat este ½ 7-kor Depaula Flavio Silvio atya tartja a búcsúi nagymisét a 
madárdombi Szent Pál-templomban pénteki ünnepét követően. Előtte du. ½ 5-
től Lackfi János költő műsora lesz, melyen közreműködik a templom kórusa.  
                                                                                                        

MISEINTENCIÓK 
Szombat 18 h Élő Regina, Fabien és Albert SVD, valamint +Jung Mária Ágnes É                                                                                               
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: Szent Fábián és Szent Sebestyén vértanúk; jan. 20.                                                                            
8 h    G            +Szabó Ferenc és neje (szn)                                                         É                                   
                                                                                                         
10 h  G +Mendi János (113.),+Margit (106. szn) szülők és élő Ágnes lányuk(nn)K                                 

Kedd 11.45 h           +Komár László temetése a Köztemetőben                           É 
          18 h Ma nincs szentmise! A plébános imaórát tart az evangélikusoknál             
Szerda 7 h         +Veres József férj                                                                      CS                  
Csütörtök 11 h +Kriston Endréné Anna temetése a péceli katolikus temetőben  É 
                  18 h +Kriston Endréné Anna OB.                                                         É             
Péntek 7 h G     A Kollár-, a Kovács- és a Mándli-család élő és +tagjai              CS              
Szombat 18 h TR +Illés Mártonné Mária OB. (január 16-án temettük Pécelen)   É                        
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP: Merici Szent Angéla; január 27.  
8 h   TR         Élő Keresztúri Mária gyógyulása                                                      É                     
                                                                                                                                                                                
10 h TR         +G. Molnár István és neje Mária, vmint +István fiuk                        É                           
                                                                                                

 



 
 
                                                                                                      

JÉZUS ELSŐ NYILVÁNOS CSODÁJA A KÁNAI MENYEGZŐN 
 

 a víz borrá változtatása volt, amely a víz átlényegülése miatt az Eucharisztia 
misztériumának, mint lakodalom, a bárány menyegzőjének előképe lett. A Szent 
János apostol által írt esemény háttere, hogy ha leány volt a menyasszony, akkor 
egy hétig, ha özvegy ment újra férjhez, három napig tartott a menyegző. A 
vendégek jöttek-mentek, cserélődtek, de a násznagy végig jelen volt. Ha egy 
hetes volt a lakodalom, mint Kánában, előfordulhatott, hogy elfogyott a bor. Az Úr 
Jézus csodatévő hatalma és istensége ekkor vált láthatóvá (epifánia) a 
tanítványok szemében. A kánai csoda a II. vatikáni zsinatig a vízkereszt utáni 2. 
vasárnap, azon túl pedig a 2. évközi vasárnap evangéliuma a C évben, mint idén. 
Kiemelkedik benne Szűz Mária közbenjáró hatalma, aki eleinte érdektelennek 
mutatkozó Fiát mégis könyörületre bírja. Környezetét figyelmezteti: „Tegyétek, 
amit mond!” Ma is erre figyelmeztetne. Jézus pedig csodát művel, és elveszi a 
fiatal házaspárra hulló szégyent, mert nem apadtak el a boros korsók. 
 

KISLEXIKON: CSODA 
 

 Tág értelemben mindaz, ami csodálkozást vált ki; szorosabb értelemben 
esemény, amelyet Istennek a természet rendjét fölfüggesztő beavatkozása, 
rendkívüli megnyilatkozása hoz létre, amely fölkelti az ember csodálkozását, 
félelmét és tiszteletét. Az Ótestamentumban Isten csodálatos tettei jelek, amelyek 
erejét bizonyítják népe iránti elkötelezettségéről. Pl. az Egyiptomból való 
kivonulás kísérő jelenségei. Isten végbevitt nagy tettei a csodák népe érdekében. 
Az Újtestamentum Isten rendkívüli beavatkozásait erőnyilvánításoknak, jeleknek 
és csodálatos dolgoknak nevezi. Ezek elsősorban Jézus tetteiben öltenek testet. 
A csodákkal igazolta küldetését és mutatta be a messiási ország kegyelmi erejét, 
de az életét kísérő események is (születési körülményei: fogantatása, születése; 
színeváltozás, teofánia keresztelésekor).   
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