
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. február 10-17.   
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 5. vasárnap: Szent Skolasztika) 

 
1./ Ma tartjuk a februári nagygyűjtést bizalommal számítva bőkezű adományaitokra 
 
2./ Ma de. 11 órára várjuk a képviselőtestületi tagokat a plébánián az idei költség-
vetés megbeszélésére. 
 
3./ Hétfőn déli 12 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be templomunk  
kegykápolnájában a Lourdes-i Szűzanya tiszteletére betegeinkért teljes búcsúval. 
 
4./ Szerdán a reggeli 7-es szentmisét és az utána ½ 8-kor kezdődő imaórát a 
Fatimai Szűzanya tiszteletére tartjuk a téli sekrestyekápolnában. 
 
5./ Csütörtök Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjeinek ünnepe lesz. 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h  +Nikolett É;                                        19-20 h szentségimádás É                                              
ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP: Szent Skolasztika; február 10.                                                                             
8 h   G              A Sikari- és a Kun-család élő és +tagjai                                      É                                                                   
                                                                                                         
10 h G              +Ilyés Aurél (3. évf.)                                                                     É                                   

Hétfő 12 h       A Lourdes-i Miasszonyunk tiszteletére betegeink gyógyulásáért É 
Kedd 18 h       +édesapa                                                                                      É                
Szerda 7 h      +Kerekes Ferenc férj és édesapa (5. évf.)                                    É 
Csütörtök 18 h Egy beteg hívünk gyógyulása                                                     É                                  
Péntek 7 h      Élő Judit leánygyermek (38. sz.nap)                                             É 
           12 h      +Takács Imréné Ágnes temetése Kispesten                                É                         
Szombat 9.30 h +Kertesi László József OB. gyászmiséje és urnabeszentelése É 
18 h G             +Faragó (Vízi) Ildikó (3. évf.)                                                         É                                                                                               
ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP: a szervita rend hét szentalapítója; február 17.  
8 h   G             Élő Annamária és +Szilvia                                                            É                                          
                                                                                                                                                                                
10 h G             +Mária édesanya (sz.nap)                                                                                                 É 
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„ÉN VAGYOK A SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS” 
 
Így mutatkozott be Soubirous 
Marie Bernadette (szubiru mari 
bernadett) szűznek az az általa 
Szépséges Hölgyként emlegetett 
vízió, akit 1858 óta mint  Lourdes 
(lurd)-i Szűzanyát ismerünk. Egy 
hideg téli napon, február 11-én 
Bernadett egyik testvérével és 
barátnőjükkel rőzsét szedni ment. 
A Gave (gáv) folyó túlpartján a 
Massabielle-barlang hasadéká-
ban meglátott egy fehér ruhás 
hölgyet, akinek derekán égszín-
kék öv, lábain sárga rózsa díszlett  
kezében pedig rózsafüzér volt. 
Bernadett nem tudta, mit is lát, 
társai pedig mást nem észleltek, 
mint a kis Bernadett révületét. 
Tizennyolcszor láthatta a március 
25-én lourdes-i dialektusban 
önmagát Szeplőtelen Fogantatás 
néven meghatározó látomást. IX. 
Pius pápa 1854-ben hirdette ki a 
Boldogságos mindenkor Szűz 
Mária szeplőtelen fogantatásának 
dogmáját. Az egyház által 1862-
ben hitelesnek minősített magán-

kinyilatkoztatásban a Lourdes-i Szűzanya azt kérte Bernadettől, hogy fakasszon a 
barlangban forrást, igyon annak vizéből és mosakodjon meg benne; intézkedjen 
az egyházi elöljáróknál ott egy kegykápolna fölépítéséről és oda irányuló 
körmenetekről. Imádkozzák gyakran a szentolvasót engesztelésül a bűnökért és a 
bűnösök megtéréséért. Viszonylag rövid idő alatt a lourdes-i szentély Európa és a 
világ egyik leghíresebb zarándokhelyévé vált, ahol sok csodás gyógyulás is 
történt. II. János Pál pápa kétszer is elzarándokolt oda, és az első jelenés napját a 
betegek világnapjává nyilvánította. A látomást legelőször a tarbes (tarb)-i 
egyházmegye ünnepelte meg 1890. február 11-én. Szent X. Pius pápa a vízió 50. 
évfordulóján, 1908-ban az ünnepet egész egyházra kiterjesztette. Bernadett 1868-
ban apácának állt az iskola- és szeretetnővérek Szent Gildard (zsildar) nevét 
viselő nevers (nőver)-i zárdájában, ahol 1879. április 19-én bekövetkezett haláláig 
élt. A zárdakápolna üvegkoporsójában nyugszik épen maradt holtteste. XI. Pius 
pápa 1925. június 14-én boldoggá, 1933. december 8-án pedig szentté avatta. 

Úrangyalát végzi a kis Bernadett,/ Melyre eget nyitnak angyali kezek./ Ave, ave 
Égi rózsafüzér ragyog kezedben,/ Mit angyalok fűztek fönn az egekben./ Ave… 

Ott térdel Bernadett összetett kézzel,/ Melyben szentolvasó és így énekel:/ Ave… 


