
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. február 17-24.    
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 6. vasárnap: a szervita rend hét szent alapítója) 

 
1./ Szerda Marto Szent Jácinta és Ferenc fatimai kis látnokok, péntek Szent Péter 
apostol székfoglalása, szombat pedig Szent Polikárp vértanúpüspök ünnepe.  
 
2./ Az irodában bibliák, lelki- és énekes imakönyvek, rózsafüzérek vásárolhatók, 
ugyanott írassatok szentmiséket élőkért és holtakért. 
 
3./ Az Adoremus márciusi száma átvehető a sekrestyében. 
 
4./ Egy hét múlva „jégtörő” Szent Mátyás apostol ünnepén a katolikus iskoláknak 
gyűjtünk.                                                                                              
 
Olvasnivalók: Paul Joseph Jakobius: Utolsó harc a fény és a sötétség között 
(könyv); Gazdag István: Antidogma. (Újságcikk) Magyar Demokrata XXIII./7. 
szám, 2019. február 13., 42. oldal. 
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 9.30 h +Kertesi László József OB. gyászmiséje és beszentelése itt    É 
                   18 h +Faragóné Vízi Ildikó (3. évf.)                                                    É                                                 
ÉVKÖZI 6. („HETVENED”) VASÁRNAP: a szervita rendalapítók; február 17.                                                                             
8 h                      +Szilvia (11. évf.) és élő Annamária                                          É                                                        
                                                                                                         
10 h                    +Mária édesanya (sz.nap)                                                         É                                          

Kedd 18 h          +Takács Imréné Ágnes OB. (pénteken temettük)                      É                                                                
Szerda 7 h          A Kollár-, a Kovács- és a Mándli-család élő és +tagjai            CS             
Csütörtök 18 h   Élő Máténé Balogh Katalin                                                        É                              
Péntek 7 h          Élő Szabó Béláné Anna                                                           CS                                   
Szombat 18 h G                                                                                                    É               
ÉVKÖZI 7. („HATVANAD”) VASÁRNAP: Szent Mátyás apostol; február 24.  
8 h   G                 +Kerekes Ferenc férj és édesapa (5. évf.)                                 É                                  
                                                                                                                                                             
10 h G               Élő Zsuzsanna születésnapi hálaadása     É                                                                                
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IMA EURÓPA VÉDŐSZENTJEIVEL EURÓPÁÉRT 
 

 Szent Benedek apát úr, Európa fővédőszentje, aki tanításoddal, példáddal 
és imáddal jelentősen hozzájárultál ahhoz, hogy e kontinensnek keresztény 
kultúrája legyen, aki fölismerted a gonosz működését, és Isten erejével távozásra 
kényszerítetted, könyörögj értünk és velünk ezért a földrészért, különösen azért, 
hogy a katolicizmus újra gyökeret verjen itt és fölvirágozzon. 
 Szent Cirill és Metód, akik Görögországban születtetek és a szláv népek 
apostolai voltatok, nemcsak a keresztény hitre, hanem a őket betűvetésre is 
megtanítottátok, könyörögjetek értünk és velünk Európáért, különösen 
Görögországért és a szláv népek békességéért! 
 Svéd Szent Brigitta, aki Svédországban születtél, de szülőföldedet 
elhagytad, aki Istentől kapott bölcsességgel pápáknak és királyoknak adtál 
tanácsot a béke megteremtésére, könyörögj értünk és velünk Európáért, főleg 
Svédországért és a Szentföldért –ahol te is jártál-, a zarándokokért, az otthonukat 
elhagyni kényszerülőkért, a politikusokért és a diplomatákért! 
 Szent Edith Stein, Keresztről nevezett Terézia Benedikta karmelita nővér, 
aki életeddel és írásaiddal a Kereszt tudományát tanítod nekünk, akit hazájában, 
Németországban származása miatt üldöztek és megöltek, könyörögj értünk és 
velünk Európáért, különösen Németországért, Ábrahám fiaiért és az üldözöttekért! 
 Sziénai Szent Katalin, aki Olaszországban éltél, aki Jézus Krisztus 
dicsőséges sebhelyeit viselve sokat szenvedtél, imádkoztál és fáradoztál az 
Egyház megújulásáért és a béke helyreállításáért, könyörögj értünk és velünk 
Európáért, különösen Olaszországért, a szenvedőkért és a békéért! 
 Boldogságos Szűz Mária, Világ Királynője, Magyarok Nagyasszonya, 
akinek oltalmát több európai ország (pl. Ausztria, Bajor-, Francia- és Lengyel-
ország stb.) is kérte, akit Európa számos kegyhelyén tisztelnek, könyörögj értünk 
és velünk Európáért, különösen Magyarországért! Osszad, osszad 
szeretetlángodat, hogy amint megígérted, vakítsa meg és győzze le a sátánt! 
Amen.  
 

IMA A MEGNEMSZÜLETETTEKÉRT, A HALÁLRA ÍTÉLT EMBRIÓKÉRT 
 

 Mennyei Atya! A Te szereteted örök. Mélységes szeretetedben váltottad 
meg egyszülött Fiad, a Mi Urunk, Jézus Krisztus által a világot. Tekints most a 
kereszten függő Szent Fiadra, aki övéiért szeretetből szüntelenül ontja drágalátos 
Vérét, és bocsáss meg az emberiségnek. Tisztítsd és kereszteld meg a megölt 
magzatokat a Szent Fiad oldalából kiömlő drága Véreddel és vízzel, aki 
megváltásunkért holtan függött a Szent Kereszten. +Az Atya, +Fiú és +a 
Szentlélek nevében. Jézus Krisztus szent halála által nyerjék el az örök életet, 
Szent Sebei által a gyógyulást és drágalátos Vére által a szabadulást, hogy a 
szentekkel együtt örvendezhessenek odafönt a mennyben. Amen. 
 Jézus drága szent Vére, ments meg minket és az egész világot! 
 
(New York államban most fogadták el a magzatok abortálását a születésig 
engedélyező törvényt.) 


