
 
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. február 23- március 1.   
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 7. farsangvasárnap: Szent Polikárp) 

 
1./ Ma farsangvasárnap, de legkésőbb húshagyókedden véget ér a báli szezon. A 
mai nap könyörgő nap a világ éhezőiért. Élelmiszert ne pazaroljunk! 
 
2./ A mai két szentmisén bemutatkozik a Mária Légió. 
 
3./ Hamvazószerda szigorú böjti napján megkezdődik a lelki előkészület 
húsvétra. A reggeli 7-es szentmisén hamuszentelés, majd hamvazás lesz a 
templomban. Ezt a szentelményt a hamvazószerdán távollévőknek jövő vasárnap 
is kiszolgáltatjuk.  
 
4./ A katolikus egyház –máig el nem törölt- böjti fegyelmét hűen tartsuk meg!  
 Szigorú böjt hamvazószerdán és nagypénteken (április 10.) a 18 és 60 
év közötti katolikusoknak napi három húsmentes étkezést ír elő egy jóllakással. 
 A nagyböjt péntekjein 14 éves kortól tartózkodjunk a húsfogyasztástól. 
 Pénteki napokon 14 évtől kezdve -a hagyományt követve- mellőzzük a 
húsételek fogyasztását, vagy más önmegtagadással, jócselekedettel kiváltjuk azt. 
A betegek és a nehéz munkát végzők –természetesen- fölmentést élveznek. 
 
5./ A nagyböjt minden péntekén este 18 órakor keresztúti áhítatot tartunk a 
templomban. 
 
6./ Jövő vasárnap de. 9 és 10 óra között lesz a havi szentségimádási óra. 
 
7./ Ma kérjük bőkezű adományaitokat a katolikus iskolák javára.      
    

HÚSHAGYÓKEDD 
 

 A farsang utolsó napja, mely már nevében is utal a nagyböjtre, amikor eleink 
elhagyták a húsételek fogyasztását egészen húsvétig, amikor újra vételezték azt a 
menübe. Látványos szórakozásokkal tették vidámmá a farsang végét karneválok, 
felvonulások érték egymást. A leghíresebbek Európában a velencei, Brazíliában a 
riói karnevál. A ’karnevál’ latin eredetű szó jelentése: carne levare: húst elhagyni; 
vagy carne vale: búcsú a hústól. Franciaországban mardi gras, azaz zsíros kedd, 
Angliában pancake day, vagyis palacsinta-nap. Mindkettő arra utal, hogy a böjt 
előtt el kell fogyasztani a tojást és a zsírt. Húshagyókeddre jön a szárazszerda.  

 



MASKURÁZÁS 
 

 Magyarországon egyes zalai falvakban (Cseszteg, Resznek, Miljeszeg) 
szokás, hogy délután a gyermekek házi készítésű jelmezben járják a falu házait, 
ahol apró ajándékokat (édesség, pénz) kapnak. Este felnőttnek öltöznek be, de 
függönnyel elrejtik arcukat, és ki kell találni, hogy kit rejt a maskura. Közben pedig 
vidáman ugratják egymást némi alkoholfogyasztással is oldva a hangulatot. A 
jelmezbálok kacagtató öltözékei mellett február végén pogány eredetű szokások 
is élnek. Ilyen a téltemető mohácsi busójárás. Rémisztő alakjai a hideg elűzői. 
 

                         
 
 

 
      MISEINTENCIÓK  

 
Szombat 18 h +dr. Merva Ferencné Magdolna édesanya, vmint a Bányai-, a    É 
                                Merva- és a Szebeni-család élő és +tagjai                                                
ÉVKÖZI 7., FARSANGVASÁRNAP: Szent Polikárp; március 23.                                                                            
8 h   G                Élő Annamária és +Szilvia (12. évf.)                                          É                                                         
                                                                                                         
10 h G                Élő Zsuzsanna születésnapi hálaadása                                     É                                

Húshagyókedd 18 h Élő Mária (78. sz.nap), vmint élő Zoltán és Zsuzsanna     É                                
Hamvazószerda 7 h+Bede István Kálmán (11. évf.) OP. (a templomban)          É                  
Csütörtök 18 h +Merva Magdolna és az általa szeretett élő és +barátai             É                                                                                       
Péntek 7 h        Élő Balogh Sándorné Gizike hálaadása 77. születésnapján       É 
           18 h                      Keresztúti ájtatosság a templomban                         É                                                                     
Szombat 18 h                                                                                                       É               
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA: március 1.  
8 h   G              A Bencze-család élő és +tagjai                                                    É              
                                                                                                                                                                                
10 h G             Pro populo; +dr. Molnár Edit édesanya és +M. L.né Edit nmama É                                   
                                                                                                      Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                      Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
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