
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. május 3-10.  
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 4., Jópásztor vasárnapja) 

 
1./ Ma a papi és szerzetesi hivatásokért imádkozik az egyház, és kéri Szűz 
Mária, az Egyház Anyja égi közbenjárását ugyanezért de. 9 órakor a litánián. 
 
2./ Ma van Szent Fülöp és ifj. Szent Jakab apostolok és a Szent Kereszt 
megtalálásának ünnepe. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat is. 
 
3./ Az esti szentmisék (május 1-től szeptember 30-ig) 19 órakor kezdődnek. Az 
esti harangszó 20 órakor hív imára. 
 
4./ Csütörtök Boldog Gizella emléknapja.  

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 19 h   +Keresztúri Károly és neje Mária, vmint +Károly fiuk          CS   
HÚSVÉT 4., JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA: május 3. 
8 h   G                 +Tóth Luca és férje Sándor, vmint +Sándor fiuk és +rokonaik CS      
9 h   G                                   ünnepélyes loretói litánia     É  
10 h G                 +Keresztúri Mária      É                                                                                  
Kedd 19 h           Élő Johanna Róza 18. születésnap                                              É                                                       
Szerda 7 h          A tisztítótűzben szenvedő lelkek                                                 CS                                     
Csütörtök 19 h                                                                                                       CS   
Péntek 7 h                                                                                                              CS 
Szombat 19 h     +Horváth Imre édesapa                                                               É                                      
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA: május 10. 
8 h    G         +Tóth István és neje Klára, vmint +rokonok    CS                                                                                       
                                                                                              
10 h  G               Élő Róbert hálaadása 80. születésnapján   É                                          
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ÉN VAGYOK A JÓPÁSZTOR 
 

     Abban az időben így szólt Jézus: Bizony mondom nektek: Aki nem a kapun 
megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón 
megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit nekik, a juhok pedig hallgatnak sza-
vára. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert hangját nem ismerik.(Jn)  
 
     Frissen fölszentelt fiatal papok római zarándokútjukon találkozni, koncelebrálni 
és ebédelni akartak Bergoglioval. Kívánságuk teljesült: a Santa Marta vendégház 
éttermében odajött hozzájuk és megkérdezte tőlük: -Honnan jöttetek? Ők: -X 
egyházmegyéből. Meghallva válaszukat, arca elsötétült, majd így szólt: -Tehát X 
egyházmegyében még sok a pap. Ez azt jelenti, hogy probléma van. A 
megkülönböztetés problémája. Majd továbbment. A fiatal papok dermedten 
egymásra néztek, majd úgy döntöttek, hogy ebéd nélkül távoznak a házból, és 
lemondtak a másnapi koncelebrálásról is. (Benoit et moi francia blog, 2017) 


