
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. október 20-27.    
  

JÉZUS MISSZIÓS PARANCSA (Mt 28,19-20) 
 

 Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek 
meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok mindannak megtar-
tására, amit parancsoltam nektek. Én veletek vagyok mindennap a világ végéig. 
 (Találós kérdés: ki mondhatta ezeket: 1. A hittérítés ostobaság, értelmetlen. 
Meg kell ismerni és hallgatni a másikat. 2. Az egyház nem a hittérítés, hanem 
vonzó tulajdonságai által növekszik.) 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK MISSZIÓSVASÁRNAPI HIRDETÉSEI 

 
1./ Nagy öröm és megtiszteltetés egyházközségünknek, hogy Horváth 
Tamás képviselőtestületünk alelnöke lett kerületünk új polgármestere. Hálát 
adunk ezért a jó Istennek, és kérjük az Úr bőséges áldását életére és munkájára.  
 
2./ A helyi hívek megismerkedését segítendő, havonta egyszer -először ma de. 9 
és 10 h között- hívunk és várunk benneteket egy kis agapéra a hittanterembe.  
 
3./ Kapisztrán Szent János szerdai emléknapjára esik az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc nemzeti ünnepe is. Hazaszeretetünket kimutatva lobogózzuk föl 
házainkat és foglaljuk imáinkba hőseinket. 
 
4./ Jövő vasárnap de. 10 órakor Mawasala M’bela Fabien, a másik fiatal kongói 
verbita atya mondja újmiséjét körünkben először, és ad primíciás (újmisés) 
áldást. A Szent Alberik-kórus Bárdos Lajos IV. miséjét énekli szép motettákkal. 
Vezényel: Somogyvári Ákos. Jöjjetek sokan a missziós atyával ünnepelni! 
 
5./ Az Adoremus novemberi száma átvehető a sekrestyében. Az ingyenes és a 
fizetős újságok asztaláról vigyetek újságokat, vásároljatok könyveket. 
 
6./ Közeledik mindenszentek főünnepe és halottak napja. Hozzátok rendbe 
halottaitok sírját a temetőben, és írassatok értük szentmiséket külön vagy 
közösen: a hátsó nagy faperselyen lévő borítékok lapjaira írva nevüket, és azokat 
egy tetszőleges miseadománnyal a faperselyen át küldjétek vissza. Novemberben 
minden köznapi szentmisét értük ajánlunk föl. 
 
7./ Ma a katolikus missziókért imádkozik az egyház, és kéri a kedves hívek anyagi 
támogatását is a katolikus hit terjesztéséhez.                                                                                      

 



 

OKTÓBER 13-A UTÁNI GONDOLATOK 
 

Találkozunk valakivel, aki nekünk köszönettel tartozik -ez azonnal eszünkbe jut; 
de hányszor találkozunk olyannal, akinek mi tartozunk köszönettel anélkül, hogy 

ez eszünkbe jutna. 
(Goethe) 

 
OLYAN VILÁG JÖN… 

 
Olyan világ jön,/ amikor mindenki gyanús, aki szép. 

És aki tehetséges./ És akinek jelleme van. 
 

A szépség inzultus lesz./ A tehetség provokáció. 
És a jellem merénylet… 

 
Mert most ők jönnek…/ A rútak. 

A tehetségtelenek./ A jellemtelenek. 
 

És leöntik vitriollal a szépet. 
Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget. 

Szíven döfik azt, akinek jelleme van.  
(Márai Sándor) 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h G Élő Ágoston Károly (21. születésnap)                                       É                                                                
ÉVKÖZI 29., MISSZIÓS VASÁRNAP: október 20.                                                                             
8 h   G                +Lakatos János kolléga és túratárs                                            É                                     
9 h   G                 Ünnepélyes rózsafüzér és szentséges litánia   É                                                                                     
10 h G      A Szabó-család élő és +tagjai és élő Éva hálaadása 70. szül.napon  É 
11 h G                Fodor Kristóf és Nagy Mike György keresztelője                      CS                                                                            

Kedd 18 h          Magyarországért és élő Orbán Viktor miniszterelnökért            É                
Szerda 7 h                                                                                      CS                         
Csütörtök 18 h  +Kiss Balázs Árpádné Erzsébet édesanya                                É                                                       
Péntek 7 h         +Sándor és Mária szülők és +Sándor fiuk                                CS                                                                 
Szombat 18 h G+Juhász Sándor és +Ákos fia (2. évf.)                                       É                                                        
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP: október 27.  
8 h   G                Születésnapi hálaadás                                                               É                                    
9 h   G                    Ünnepélyes szentolvasó és szentséges litánia                 É                                                                                  
10 h MMF           Élő családtagok, vmint +László és Izabella               K 
11 h G                                Kun Eliza keresztelője           CS                                                                         
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