
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. május 5-12.  
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 3. vasárnapja) 

 
1./ Ma, anyák napján de. a 10 órai nagymisén fogadjuk és koronázzuk meg a 
Fatimai Szűzanya vándorszobrát, mellyel körmenetet tartunk a templomban. 
 
2./ Hétfő este ½ 7-től az eucharisztikus kongresszusra készülünk a teremben. 
 
3./ Katolikus Mária-tiszteletünk legszebb formája 200 éve a májusi loretói 
litánia. Ezek a reggeli szentmisék után, ill. az estiek előtt ½ 7-kor kezdődnek. 
 
4./ Kedden Boldog Gizella, pénteken Avilai Szent János, szombaton pedig 
Boldog Salkaházi Sára emléknapja lesz. 
 
5./ Jövő vasárnap a hivatásokért ajánljuk föl de. 9-kor a fatimai ájtatosságot, 
majd a nagymisén Fernandes Loyds verbita atyával készülünk a búcsúra. 
 
6./ A mai nagygyűjtéskor bizalommal számítunk bőkezű adományaitokra a 
templom fönntartásáért. Írassatok szentmiséket májusra is!     

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 19 h G +szülők                              É 
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: anyák napja; május 5. 
8 h   G                   Élő Johanna (17. születésnap)    É    
9 h   G                                   Ünnepélyes loretói litánia                                        É                                                
10 h G                   Élő Róbert és Judit hálaadása ház. évf.-n; pro populo               K                  
Kedd 19 h                                                                                                                 É 
Szerda 7 h                                                                                                               CS 
Csütörtök 19 h                                                                                                         É 
Péntek 7 h            +Dóczi János (24. évf.) és +Kőműves Mária édesanya              É                                                                                      
Szombat 19 h FL +Imre édesapa                                                                             É                     

HÚSVÉT 4., JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA: május 12. 
8 h    G           +Gyurina Lászlóné Rózsika feleség (5. évf.)       É                                                                                     
9 h    G   Fatimai ájtatosság; 9.30 h Laukó Krisztián és Kanalas Dia keresztelője É                        
10 h  FL                Élő Albert és Fabien SVD szentelendő kongói kispapok            É                                     

    
 

 



 

MÁJUS, SZŰZ MÁRIA HÓNAPJA 
 

 Rómában a XIX. sz. elején keletkezett az a szokás, hogy a jámbor 
hívek májust, azaz pünkösd havát a Boldogságos Mindenkor Szűz Mária tiszteletére 
szentelik. VII. Pius pápa 1815. április 21-én kelt apostoli iratában hagyta jóvá ezt az 
ájtatossági formát. A tavasz zsenge virágaival fölékesített Mária-oltár előtt 
esedeznek a hívek az irgalom anyjához, hogy hathatós közbenjárása által 
eszközölje ki a jó Istennél a szánandó tévelyekre vetemült emberek hitetlenségének, 
könnyelműségének és Isten iránti hálátlanságának megszűntét, s nyerje meg Isten 
irgalmát a világ bűnben vergődő fiai számára. Aki körülményei miatt nem mehet 
mindennap a templomba, otthon végzi ez ájtatosságot egy virágokkal fölékesített 
Mária-kép előtt. Az ájtatosság Szent György hava (április) 30-án nyittatik meg a 
Szentlélek segítségül hívásával. 

Ím, a virágok díszlenek, Mária-hó fölébredett. 
Azért, amit nekünk hozott, azzal kedveskedünk neked. 

Előtted leborulva neked nyújtjuk virágait. 
Anyánk, kegyes Anyánk légy, oh Mária! 

 
P. MICHAEL WEIGL MÁJUSI LEVELE A HÍVEKNEK 

 
 Kedves Barátaink és Jótevőink! Mivel májusban a szokásosnál is 
többet és többször könyörgünk a Szűzanyához, ezért P. Bonifatius Güntner OCD (l. 
„Mária a Sátán ellenfele”; Aschaffenburg, 1972) szavait ajánlom figyelmükbe. 
 „Mária áthidalhatatlan ellenségeskedésben áll a Sátánnal, melyet maga 
Isten élezett ki. Montforti Grignion Szent Lajos ’Arany könyve’ ’A Mária és a Sátán 
közötti nagy végső harc’ c. fejezetében ezt írja: Az Immaculata (szeplőtlen) a 
legfélelmetesebb ellenfél, akit Isten a Sátánnal szembe állított. Már a 
paradicsomban, amikor Mária még csak Isten gondolatában létezett, Isten a Sátán 
elleni legnagyobb gyűlöletet oltotta belé. Megadott minden képességet neki, amivel 
az öreg kígyó gonoszságát leleplezheti, és minden erőt, amivel ezt a gőgös, 
elvetemült szellemet legyőzhesse, megsemmisíthesse. Ezért féli a Sátán a kígyó 
fejét széttaposó asszonyt jobban, mint minden angyalt és szentet, bizonyos 
értelemben még jobban, mint magát Istent. Bár Isten hatalma természetesen 
nagyobb, mint a Boldogságos Szűz Máriáé. A Sátán mégis jobban fél Máriától, mint 
Istentől, mert sokkal jobban szenved attól, hogy nem maga Isten, hanem az Ő 
alázatos szolgálólánya győzi le és bünteti meg. Számára sokkal borzasztóbb Mária 
alázatától, mint Isten mindenhatóságától megalázva lenni. Ezen kívül Isten szent 
Anyjának különleges erőt adott az ördöggel szembeni harcra. A Sátán számára 
ezért károsabb Mária egyetlen sóhaja egy bűnös érdekében, mint az összes 
szentek imái. A kígyót eltaposó fenyegetése jobban kínozza, mint az összes többi 
kín együttvéve.” 
 Monforti Grinion Szent Lajos ehelyütt démonok tanúságtevésére 
hivatkozik, akik gyakran akaratuk ellenére a megszállottak szájából beszélnek.  
 Ezzel bizonyossá vált: a Sátán elleni harc is a Boldogságos Szűz Mária 
nagy feladatai közé tartozik. A loretói litániában még nincs benne a kígyó széttiprója 
cím, de ősidőktől fogva így látjuk őt ábrázolva: tehetetlenül vergődik. 


