
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. január 12-18.    
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 1. vasárnap: Urunk megkeresztelkedése) 

 
1./ Ma Urunk megkeresztelkedésével befejeződik a karácsonyi ünnepkör és 
megkezdődik a farsangnak február 25-ig, húshagyó keddig tartó másfél hónapja. 
Ez a vidám, de kulturált szórakozások ideje. 
 
2./ Templomunk énekkara ma de. a 10 órai ünnepélyes korális nagymisén 
karácsonyi kórusműveket énekel. 
 
3./ Ma de. 9 órától szentségimádás lesz a Fatimai Szűzanya imaközösségével. Az 
eucharisztikus kongresszusra havi egy vasárnapi szentségimádással, egy hétfő 
esti előadással (mely holnap este 18 órakor lesz), az elsőpénteki nagykilenced 
megtartásával és a vasárnapi szentmisék szentáldozása után a vetítőn, illetve a 
Híresztelő hátoldalán olvasható ima elmondásával készülünk. 
 
4./ Szombaton Árpád-házi Szent Margit –leányifjúságunk védőszentjének- ünnepe 
lesz, melyet a margitszigeti kolostornál jövő vasárnap de. 11 órakor bemutatandó 
ünnepélyes nagymisével tart meg Bíboros Főpásztorunk. 
 
5./ Jövő vasárnap de. 9 és 10 óra között kis agapé lesz a hittanteremben.  
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h  Szent Filoména tisztelete                                                             É                                        
ÉVKÖZI 1. VASÁRNAP: Urunk megkeresztelkedése, január 12.                                                                             
8 h   G              +Fekete Jánosné Mária édesanya                                               É                                                      
9 h   H                       szentségimádás és fatimai ájtatosság CS                                                 
10 h G              A Borbás-család élő és +tagjai                                                     K                  

Kedd 18 h         +Németh József OB.   (múlt szerdán temettük)                           É                                                         
Szerda 7 h        +dr. Heinrich Béláné Mária tanítónő                                           CS                    
Csütörtök 18 h +dr. Waczulik Margit tanárnő (névnap)                                        É                   
Péntek 7 h        +Hajnal Lászlóné Piroska édesanya (névnap)                             É                                    
Szombat 18 h +Csőke János és neje Ágnes, +fiuk Csaba és a család élő és +t.É             
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: január 19.   
8 h   G               +Vígh Mihály                                                                                 É                    
10 h G              Beteg Nikolett, vmint +Gréta és Martin     É                                                                               
                                                                                                       

 



 

IMA A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSÉRT 
 

Mennyei Atyánk,/ minden élet forrása!/ 
Küldd el Szentlelkedet,/ hogy az önmagát értünk föláldozó/ 

és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust 
felismerjük/ és egyre jobban szeressük! 

Ő Urunk és Mesterünk,/ barátunk és táplálékunk,/ orvosunk és békességünk./ 
Adj bátorságot,/ hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!/ 
Add, hogy a készület ideje/ és az eucharisztikus kongresszus ünneplése/ 

egész hívő közösségünk,/ fővárosunk,/ népünk,/ Európa és a világ 
lelki megújulására szolgáljon! /Amen. 

 
VIANNEY SZENT JÁNOS AZ EUCHARISZTIÁRÓL 

 
 Jézus Krisztus módot talált rá, hogy fölmenjen a mennybe és ugyanakkor itt 
maradjon a földön. Megalapította az imádásra méltó Eucharisztia szentségét, 
hogy velünk maradhasson és táplálhassa lelkünket, hogy vigasztalhasson és 
társunk lehessen. 

 
IMA A BŰNÖSÖKÉRT 

 
 Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Teljes szívemből 
imádlak és fölajánlom neked urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, 
Lelkét és Istenségét, amely a világ összes tabernákulumában jelen van 
engesztelésül a szidalmakért, az istenkáromlásokért, a közömbösségért, 
amelyekkel őt megbántják. Jézus legszentebb Szívének végtelen érdemeiért és 
Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a 
szegény bűnösöket. Amen. 

 
2020 SZENT JÓZSEF ÉVE 

 
lett az Észak-Karolina állambeli Charlott egyházmegyében, amelyet annak 
püspöke, Peter Joseph Jugis hirdetett ki újév ünnepén a teli katedrálisban. Idén 
lesz a 150. évfordulója annak, hogy Boldog IX. Pius pápa Quemadmodum Deus 
kezdetű dekrétumában Szent Józsefet az egész egyház védőszentjének hirdetett 
ki. Jungist még 2003-ban nevezte ki püspökké II. János Pál pápa. Az elmúlt 17 év 
igazolta a pápa helyes választását: azóta megduplázódott a katolikusok száma, 
amint a papoké is 96-ról 114-re növekedett. Nem csoda, hogy nem szereti őt a 
dekadens Vatikán. 
 

HUMOR 
 

-Melyik az az állat, amelynek több mint a fele zsír? -??? –A zsiráf. 
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