
 
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. február 2-9.    
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 4. vasárnap: Gyertyaszentelő Boldogasszony) 

 
1./ Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Jézus templomi bemutatására és 
Szűz Mária tisztulására emlékezünk de. a 10 órai ünnepélyes nagymise elején a 
gyertyaszenteléssel és templomi körmenettel. Templomunk énekkara 
Charpentier: Messe de minuit-jét és karácsonyi motettákat énekel. 
 
2./ E héten kedden és csütörtökön –kivételesen- elmarad az esti szentmise. 
Kedd este 18 órától kérjük felnőtt férfihíveink segítségét a fenyők lebontásához. 
 
3./ Február első péntekén reggel ½ 8-kor elmondjuk a Jézus Szíve-litániát. 
 
4./ A rákosmenti Nagyboldogasszony-közösség farsangi bálja szombat este 
lesz a Rákoscsabai Református Közösségi Házban a 14 és 23 év közötti 
fiataloknak. Részletek a facebook-eseménynél és hátul a plakáton olvashatók. 
 
5/ Jövő vasárnap tartjuk a februári nagyszabású gyűjtést.               
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h   +Kamu Jenő és neje Terézia szülők                                           É                                                         
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP: Gyertyaszentelő Boldogasszony; február 2.                                                                             
8 h   G               +dr. Mándli József (2. évf.)                                                          É                           
9 h   H                            szentségimádás                                                                                     
10 h G               Pro populo; +Bozsik Józsefné Erzsébet OB. (pénteki temetés)  K                 

Kedd 18 h                              Ma nincs szentmise.                                                                 
Szerda 7 h VCS                                                                             CS                          
Csütörtök 18 h                      Ma nincs szentmise.                                                                  
Péntek 7 h VCS       +Szemán Jánosné Julika (2. évf.)                                        É 
        7.30 h H                              Jézus Szíve-litánia                                            CS 
Szombat 18 h G  Élő György és Ágnes szülők hálaadása 44. ház. évf.-n           É                                                                                 
ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP: február 9.  
8 h   G               A Kun- és a Sikari-család élő és +tagjai                                      É                               
                                                                                                                                                                                
10 h G               +Nikolett                 É                                                            
                                                                                                      Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                      Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
                                                                                                                                                           Szerkeztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 

 



                                                                                                                                                                                    

EGY CSODÁLATOS BESZÉD 3. 
(Petr Pit’ha prágai segédpüspök beszédének 3. része) 

 
 Az utunk visszatér az ész fegyelmezettségéhez és a következetes, hihető, 
mélyen átélt kereszténységhez. Nem! Nem hallgathatok! Fölkértek, hogy 
beszéljek az Isten előtt és a halott hősök előtt, és ezt abban a percben, amikor 
idegenek mosolyogva kérdik: kik vagytok ti valójában? Mások helyett nem 
beszélhetek, de a magam nevében válaszolok, bár remegek. 
 Vallom, hogy fehér ember vagyok, elismerem az emberi fajok 
különbözőségét, természetesen minden ember méltóságát, de elutasítom, hogy 
feketére vagy sárgára változzak, vagy megváltoztassam a szemem színét. Férfi 
vagyok, aki képes gyermeket nemzeni, de nem képes megszülni. Ezért 
ragaszkodom a rendezett tartós házassághoz, mert ez a társadalom alapja és a 
nevelés letéteményese. 
 Ragaszkodom ahhoz, hogy a férfinak és a nőnek különböző a testfelépítése 
és a biológiai funkciója; hogy a nő gyöngébb és értékesebb, mint a férfi, akinek 
meg kell őt védeni, szeretni és tisztelni. 
 Egészséges vagyok, és segíteni fogom a betegeket, de elutasítom a színlelt 
betegek nyafogását. Egyszerre vagyok gazdag és szegény. Kenyeremet 
megkeresem, és meg is tudom azt osztani. De nem vagyok hajlandó lustákat 
eltartani. Sokkal kevesebbem van, mint a valóban vagyonosoknak. Nem irigylem 
tőlük, viszont örülnék, ha okosan használnák vagyonukat. Európai vagyok, mert 
cseh vagyok. Cseh szülők gyermekeként születtem, cseh földön nőttem föl, és 
komolyan veszem nemzetem nyomorát, szörnyű nyomorát és dicsőségét is. Ezért 
nem vagyok hajlandó föloldódni a konzumista multikultúra szellem nélküli 
uniformitásában. Keresztény vagyok. Tisztelettel a más vallások és nézetek iránt, 
és biztosan tudom, hogy minden döntésemben ehhez tartom majd magam. 
 Erősen ragaszkodom viszont a saját keresztény Istenemhez és 
parancsolataihoz, amelyeket azért hozott, mert bölcs, igazságos és együtt érző az 
emberekkel. Ember vagyok. Hálás az emberségemért, és büszke vagyok az 
arcomra. Ember vagyok. Nevem Petr Pit’ha, és nem vagyok 380326/038-születési 
számom, sem 372-2/15 –személyim identifikációs száma, sem PIN, sem 
bármilyen más szám. Ember vagyok, mert van lelkiismeretem, és felelősséget 
vállalok. Ember vagyok, és emberként is akarok meghalni.                           (Vége) 
 

URUNK TEMPLOMI BEMUTATÁSA 
 

 február 2-án, karácsony után 40 nappal a Lk 2,22-39-ben leírt, a jeruzsálemi 
templomban történtekre emlékezik. Eredetében keleti (Jeruzsálem) és nyugati 
(Róma) összetevők is vannak. Eteria zarándoknő jelentése szerint az epifániát 
követő 40. napot (II. 14.) körmenettel és nagymisével ünnepelték Jeruzsálemben. 
Rómában már az V. sz. közepén a találkozások ünnepeként február 2-án volt. A 
gyertyás körmenet pogány bűnbánati processziót szorított ki, amely a város körül 
volt öt évenként. A körmeneti gyertyák megáldása az ezredfordulón Galliában 
jelent meg először. A gyertyaszentelés és a körmenet vezetett a Gyertyaszentelő 
Boldogasszony elnevezéshez, amely az ünnep tartalmáról nem sokat mond. 


