
 

 
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. április 19-26.    
  

FEHÉRVASÁRNAP AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE 
 
 Ó, Örök Szeretet, szent képed megfestését kéred s föltárul előttünk irgalmad 
forrásának mélye. Ki e sugarakhoz járul azt megáldod, az éjfekete lelket hófehérre 
váltod. Ó, édes Jézus, irgalmad trónusát állítottad itt fel, hogy vigasztald és 
gyámolítsd a bűnös embert. Megnyitott Szíved tiszta forrás –belőle vigasz árad a 
megtört szív sebére. E kép iránti tisztelet és dicsőítés az emberi lelkekben meg ne 
szűnjék! Isten irgalmasságát minden szív dicsérje, most és mindenkor és örökkön 
örökké. Amen.                                            (Szent Maria Faustyna Kowalska nővér) 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 2., fehér vasárnapja: az isteni irgalmasság napja) 

 
1./ Ma, fehérvasárnap az isteni irgalmasság ünnepével véget ér húsvét nyolcada. 
 
2./ Csütörtök Szent Adalbert főegyházmegyénk és főszékesegyházának, az 
esztergomi bazilika védőszentjének, Szent Adalbert vértanúpüspöknek, szombat  
pedig Szent Márk evangélistának az ünnepe. 
 
3./ A májusi Adoremus átvehető az irodában.  
  

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h   A Földi- és a Rusztem-család +tagjai                                        CS                                                           
HÚSVÉT 2., FEHÉR VASÁRNAPJA: az isteni irgalmasság ünnepe; április 19.                                                                        
8 h   G               +id. Maslowski Ferenc és neje                                                   CS                                                 
                                                                                                         
10 h G               A Mészáros-család hálaadása                                                     É                  

Kedd 18 h         A járvány megszűnése                                                               CS                            
Szerda 7 h        +Kálmán atya                                                                              CS                         
Csütörtök 18 h +Fodor Béla édesapa                                                                 CS                 
Péntek 7 h        A járvány betegeinek gyógyulása                                               CS                                                  
Szombat 18 h   +Alaljos és Erzsébet keresztszülők                                            CS                                                 
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: április 26.  
8 h   G               +Tóth József és Erzsébet szülők, vmint +rokonok                     CS                                               
                                                                                                                                                                                
10 h G               Élő Ágnes (82. születésnap)              É                                                                       

 



 

                                                                                                     
 

 
 
 

ISTEN ÉLTESSE XVI. BENEDEK PÁPÁT! 
 

 Április 16-án töltötte be 93. életévét igazhitű Szentatyánk, a jó XVI. Benedek 
pápa. A rendkívüli tehetséggel és széles látókörrel megáldott egyházfő fiatal évei 
alatt a teológia kiváló ismerője, művelője és professzora lett, amelyet könyvtárnyi 
publikáció bizonyít. II. János Pál pápa nem véletlenül tette a Hittani Kongregáció 
élére éppen őt, Joseph Ratzinger bíboros, müncheni érseket. Éberen őrködött a 
katolikus hitigazságok tisztaságának megőrzésén és továbbadásán, amellyel 
kiérdemelte a páncélkardinális jelzőt. Nem kereste a világ tetszését a pápai trónon 
sem, amikor az egyre erősebb liberális befolyás örökzöld témáit (nős férfiak és 
nők pappá szentelése, azonos neműek házassága, a papi cölibátus eltörlése, 
elváltak és újraházasodottak, illetve a protestánsok áldoztatása stb.) akarták 
elfogadtatni a katolikus egyházzal. Jól tudta, hogy inkább Istennek, mint az 
emberek elvárásainak kell megfelelnie. Ennek bizonysága, hogy kiadta Robert 
Sarah guineai bíborossal közösen írt könyvét A szívünk mélyéből címmel a 
cölibátus védelmében. Öreg napjaiban az imádságnak, a tudománynak és a 
lélekemelő zenének él, ma is zongorázik. Neki a nyugati zene a kereszténység 
erejét és szépségét mutatja, minthogy az a hitélményben gyökerezik. Nagyon 
szereti az állatokat. Isten tartsa meg őt jó egészségben az emberi kor legvégső 
határáig! 
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