
 
 

 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HAVI LAPJA –XIX/ 1.sz. 2020. Boldogasszony hava 
 

1 Péter 2,5 



 

 

 
JÓZSEF ATTILA: BETLEHEMI KIRÁLYOK (1929) 

 
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! 

Három király mi vagyunk. 
Lángos csillag állt felettünk, 
gyalog jöttünk, mert siettünk, 
kis juhocska mondta –biztos 

itt lakik a Jézus Krisztus. 
Menyhárt király a nevem. 

Segíts, édes Istenem. 
 

Istenfia, jónapot, jónapot! 
Nem vagyunk mi vén papok. 
Úgy hallottuk, megszülettél, 

szegények királya lettél. 
Benéztünk hát kicsit hozzád, 

Üdvösségünk, égi ország! 
Gáspár volnék afféle 
földi király személye. 

 
Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 

Jöttünk meleg országból. 
Főtt kolbászunk mind elfogyott, 
fényes csizmánk is megrogyott, 
hoztunk aranyat hat marékkal, 

tömjént egész vasfazékkal. 
Én vagyok a Boldizsár, 
aki szerecseny király. 

 
Irul-pirul Mária, 

boldogságos kismama. 
Hulló könnye záporán át 

alig látja Jézuskáját. 
A sok pásztor mind muzsikál. 
Meg is kéne szoptatni már. 

Kedves három királyok,  
jóéjszakát kívánok! 

 
VÍZKERESZTI SZOKÁSOK 

 
1. Az evangélium után a húsvét és az évi ünnepek meghirdetése. 
2. A háromkirályok vízszentelése a Jordán vizének megszentelése nyomán. 
3. Házszentelés szenteltvízzel és tömjénnel a karácsony és epifánia között 

garázdálkodó démonok elűzésére. GMB +2020: Gáspár, Menyhért Boldizsár; 
vagy Christus mansionem benedicat (Krisztus áldja meg a házat). 



 

 

LELKI FELKÉSZÜLÉS AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA 
 

 Alacoque (alakok) Szent Mária Margitnak a XVII. században az Úr Jézus 12 
ígéretet tett. A nagykilenceddel kapcsolatos ígéret így szól: „Szívem határtalan 
irgalmasságában megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete megadja a 
végső bűnbánat kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első 
péntekjén megáldoznak. Nem halnak meg a kegyelem nélkül, sem a nekik 
szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az 
utolsó pillanatban”. Mi tehát a teendő? Kilenc egymás utáni első pénteken 
(szükség esetén meggyónni) és megáldozni. 
 Mit jelent az, hogy Jézus Szíve biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban? 
Aki elvégezte a nagykilencedet, megkapja a végső tökéletes bánat kegyelmét, ha 
másként nem megy, akkor az Úr gondoskodik arról, hogy a szükséges 
szentségekhez eljusson; tehát megkapja a föloldozást, a szent útravalót és a 
szentkenetet. Ez az Úr Jézus legnagyobb biztatása, ami egy ember számára 
létezhet, hiszen az üdvösségnél nincs fontosabb. Álljon hát itt 
 

JÉZUS 12 ÍGÉRETE SZENTSÉGES SZÍVE TISZTELŐINEK 
 

1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket. 
2. Családjaiknak megadom a békét. 

3. Minden bánatukban megvigasztalom őket. 
4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek. 

5. Minden vállalkozásukat megáldom. 
6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég nélküli tengerét. 

7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek. 
8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak. 

9. Megáldom házaikat, ahol Szívem képét kifüggesztik. 
10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy 

még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik. 
11. Azok nevét, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, Szívembe írom, és onnan 

soha ki nem törlöm. 
12. Mindazok, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekén 

megáldoznak, nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges 
szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó 

pillanatban. 
2020 januárjától éppen 9 első péntek van a szeptemberi kongresszusig. Arra hívjuk 
minden katolikus testvérünket, hogy végezzük el együtt a nagykilencedet, ezzel is 
fölemelve szívünket és nemzetünket az Úrhoz.    (A Magyar Katolikus Püspöki Kar) 
 

JANUÁRI HIRDETÉS-ELŐZETES 
 

12-én, vasárnap de. 9-10 h: szentségimádás és fatimai ájtatosság a templomban 
13-án, hétfőn este 18 h: NEK-est;  19-én, vasárnap de. 9-10 h agapé (tanterem) 
20-26. között: ökumenikus hét, nálunk 20-án hétfőn 18 h: Bába Károly ref. diakónus 



 

 

A NEM VASÁRNAPRA ESŐ PARANCSOLT FŐÜNNEPEK MISERENDJE 
Vízkereszt, január 6., hétfő: de. 10 és este 18 h 

Nagyboldogasszony, augusztus 15., szombat: de. 10 és este 19 h 
Karácsony, december 25., péntek: éjféli 0 h, reggel 8 és de. 10 h 

HÚSVÉT, PÜNKÖSD ÉS KARÁCSONY 2. NAPJÁN SZENTMISÉK: 8 és 10 h-kor 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK VÍZKERESZTI HIRDETÉSEI (január 5-6-án) 
1./ Ma de. a 10 órai korális nagymisén Német karácsony a szkóla előadásában. Ma 
bizalommal kérjük bőkezű adományaitokat a templom fönntartására. 
 
2./ Hétfőn, vízkereszt -munkanapra eső- parancsolt főünnepén két szentmise lesz: 
de. 10-kor vízszenteléssel, este 18 órakor pedig karácsonyi motettákkal.  
 
3./ Kedd du. 14 órakor lesz Hajnal Lászlóné Piroska (testületi elnökünk édesanyja) 
temetése a péceli kat. temetőben, majd itt a templomban du. ½ 4-kor a gyászmiséje.  
Kedden este így második szentmise –kivételesen- nem lesz.  
 
4./ Szombat este 18 órakor Szent Filoménára emlékezünk szobra jelenlétében. 
 
5./ Egy hét múlva, Urunk megkeresztelkedése ünnepén lesz a januári nagygyűjtés. 
De. 10 órakor karácsonyi kórusművek csendülnek fel a szkóla előadásában. 
 
6./ Az Eucharisztikus Kongresszusra az első péntekek megtartásával és havonta 
egy vasárnap de. 9 és 10 óra között szentségimádással készülünk. Az elsőt jövő 
vasárnap a fatimai imaórával összekötve tartjuk.                                                                           

 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 18 h  +Horváth Imréné Katalin feleség és édesanya (OB. napi mise)     É                                                                                       
KARÁCSONY UTÁNI 2 . VASÁRNAP: 2020. január 5. 
8 h    G             Beteg Mária gyógyulása     É                       
10 h  G             Pro populo; +Járó Lőrinc és neje Erzsébet, vmint +Bredár Mihály  K                                                      
HÉTFŐ: VÍZKERESZT, EPIFÁNIA, HÁROMKIRÁLYOK parancsolt főü.; január 6. 
10 h  G                                                                                                                      É 
18 h  G             +jóbarátok, munkatársak és szomszédok                                        K                                  
Kedd 14 h        +Hajnal Lászlóné Piroska temetése a péceli katolikus temetőben  É 
     15.30 h        +Hajnal Lászlóné Piroska édesanya OB.  (18 h-kor nincs mise)     É                                                
Szerda 7 h                           CS; 14 h +Németh József temetése a Köztemetőben É                                                
Csütörtök 18 h Jószándék                                                                                       É                    
Péntek 7 h                                                                                                               CS 
10 h +Lukács Tiborné Erzsébet temetése Pécelen É; 11.30 h gyászmiséje itt         É                 
Szombat 18 h         (Szent Filoména-emlékmise)                                                     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                 


