
 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. október 27-november 3.    
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 30. vasárnap: mától téli időszámítás!) 

 
1./ Mawasala M’bela Fabien fiatal kongói verbita atya ma de. 10 órakor mutatja 
be primíciáját újmisés áldással a végén. Közreműködik a Szent Alberik-kórus 
Bárdos Lajos IV. miséjét és motettákat énekelve. Vezényel: Somogyvári Ákos. 
   
2./ Csütörtök este 18 órakor lesz az utolsó rózsafüzér és szentséges litánia. 
 
3./ November 1-én, első pénteki szabadnapon lesz Mindenszentek parancsolt 
főünnepe három szentmisével: reggel 8, de. 10 és este 18 órakor. Ez utóbbi 
után kb. 19 órakor a megholtakért rövid zenés, imádságos áhítatot tartunk. 
 
4./ Halottak napján, szombaton este 18 órakor ünnepélyes gyászmisét mondunk 
az összes megholtakért. November köznapjain azon halottakra emlékezünk, 
akiknek nevét összeírtátok a borítékokban és azokat egy tetszőleges adománnyal 
a  faperselybe dobva visszaküldtétek.                                                                                         

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h G +Juhász Sándor és +Ákos fia (2.évf.)                                      É                                                             
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP: október 27.                                                                              
8 h    G               Élő Ilona születésnapi hálaadása                                              É                                                          
9 h    G                            Ünnepélyes rózsafüzér és litánia                É                                                                                      
10 h  MMF         Élő és +családtagok, vmint +László és Izabella                         K                                                                                   

Kedd 18 h          A Bányai-, a Merva- és a Szebeni-család halottai                     É                                                                
Szerda 7 h                                                                                       CS                         
Csütörtök 18 h  +Töreki Attila OB. (fekete)                                                          É             
PÉNTEK: MINDENSZENTEK: november 1. 
8 h    G               A Fekete- és a Masowski-család halottai                                   É 
10 h  G   A Kerekes- és a Kádár-család élő és +t., +Kerekes Andrásné Gizella  É 
18 h  G              +híveink; +Bálint Béla                                                                  É                     

Szombat 18 G  +hívek; +Zeller János és +Haraszti Eszter                                   É                                 
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: Porres Szent Márton; november 3.  
8 h   G           +hívek; +Tóth Luca és férje Sándor, vmint +rokonok,+ fiuk Sándor É                
10 h G Pro populo: élő híveink és adakozó jótevőink; +Horváth Pál férj É               
                                                                                                  
                                                                                                       
                                                                                                      
 
 

 



 
 

MAWASALA M’BELA FABIEN SVD 
   A volt belga gyarmaton, Zaire-ban, a mai Kongói Demokratikus Köztársaságban 
születtem 1986. nov. 25-én. 7-en vagyunk testvérek, én vagyok a 4.  Az általános 
iskolába napi 24 km-t gyalogoltam oda-vissza. A családban is volt sok feladatom: 
vizet hordtam, tüzifát gyűjtöttem, három kisebb testvéremre vigyáztam. A helyi 
templomban ministráltam, énekeltem; barátaimmal játszottam, sportoltam. Ekkor 
merült föl a hivatás gondolata, melyhez katolikus szüleim jó példája és nevelése 
vezetett a családi szeretet és imaélet által.  Édesapám buzdított: „Bár sokat kell 
tanulnod, de ha mindent megteszel, célodat elérheted.” A jezsuita gimnáziumban 
köteleződtem el. Édesanyám nem örült, de édesapám segítséget ígért. 2005-ben 
lettem szeminarista, 2007-ben pedig verbita. 2012-ben jöttem Magyarországra, itt 
végeztem a teológiát a Sapientián, másféléves intenzív magyar nyelvtanulás után. 
Kinshasában szentelt pappá a főváros érseke. Jelenleg a vasvári verbita plébánia 
káplánjaként szolgálok és ma köztetek mutatom be először a szentmise-áldozatot.  


