
 

 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. november 29-december 6.   
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Advent 1. vasárnapja) 

 
1./ Advent 1. vasárnapjával új egyházi évet kezdünk. Lélekben az elkövetkező 
négy hét folyamán karácsony szent ünnepére készülünk a hétfő, szerda és 
péntek reggel 6-kor Angelusszal kezdődő bő félórás énekes roráté-miséken. 
 
2./ Csütörtökön Xavéri Szent Ferenc, első pénteken pedig Damaszkuszi Szent 
János és Szent Borbála emléknapja lesz reggel 3/4 6-tól gyóntatással, majd kb. ½ 
7-től Jézus Szíve-litániával. 
 
3./ A járvány-helyzet miatt a szegények számára idén nem lesz tartósélelmiszer-
gyűjtés. Pénzadományokat a karitász-perselyben fogadunk részükre.         

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h  +hívek; +Tóth Gyuláné Anna (1. évf.) valamint a Kerti- és a      É 

                                                   Tóth-család +tagjai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ADVENT 1. VASÁRNAPJA: november 29.                                                                              
8 h   G              +Mészáros József és neje Erzsébet, vmint +fiuk, József            É                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 h G              +hívek; +Váradi László és Domokos Mária szülők és +Mária     É                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Hétfő   6           Élő András unoka, élő Endre pléb. és +éapja, vmint +2 András É 
Kedd 12 h                       Benke Lilla Liliána keresztelője                                   CS 
          14 h        +Mátyás Ákos temetése a madárdombi Szent Pál-templomban É 
          18 h        +Merva Ferkó (30. évf.) és a Merva-család halottai                    É                                                                                                                                
Szerda 6h        +Ferenc édesapa                                                                      É                                                                                 
Csütörtök 18 h Élő István Ferenc (18. név- és születésnap)                               É                                                                                                                                                                               
Péntek 6 h        Élő Andrea unoka (30. születésnap)                                           É 
           10 h        +Mongyi Béla Attila temetése a péceli katolikus temetőben       É 
           11 h        +Mongyi Béla Attila OB.                                                              É 
           12 h        +Vincze Mihály Gábor temetése a péceli katolikus temetőben   É 
Szombat 18 h   Élő Jolán hálaadása 70. születésnapján                                     É                                                                             
ADVENT 2. VASÁRNAPJA: Szent Miklós; december 6.  
8 h   G               +Maróti József férj és édesapa (11. évf.)                                    É                                                                                             
10 h                   Pro populo; a Gábor- és a Sebestyén-család élő és +tagjai       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 
                                                                                                                                                                                             rakoscsaba. plebania.hu 
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MONDJUNK NEMET A FEKETE PÉNTEKRE! 
 A hálaadást követő (novemberben, 23 és 39. között, a hó 4.) péntek az ún. 
Black Friday (blek frájdé), azaz a fekete péntek (nov. 23. és 29. között), amely 
1966 óta a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetét jelenti irreális 
árengedményekkel. Ennek nyomán sokszor agyontapossák egymást a vevők az 
olcsó árukért. Nálunk hat éve volt először ilyen. Mi a rossz ebben? –mintha a 
sátán csábító kérdése lenne. Járjuk röviden körbe a témát a katolikus teológia 
tanítása szerint, és gondolkodjunk el rajta, mielőtt ebbe az új őrületbe fognánk. 
 Először: „Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” (Lk 16,24) Szent 
Lukács evangéliuma arról is szól, hogy mit kell(ene) tennie az embernek, hogy 
Istennek tetsző életet éljen. Íme, ezeket: 1./ imádkozás: Lk 6,1-15; 2./ böjtölés: 
6,16-18; 3./ égi kincsek gyűjtése és a földiek meg/elvetése: 6,19-21; 4./ tiszta 
lámpás –hazugság, csalárdság nélküli élet; 5./ isteni gondviselés: 16,25-34. Ezt 
ellenpontozza a sátánnak és a mammonnak való szolgálat említése. Ha tehát az 
Írás erre tanít, akkor a hitéhez hű, azt gyakorló és –ami a legfontosabb- élő 
katolikusként el kell vetni a Black Friday csábítását, ellent mondva a sátánnak! 
 Másodszor: Gondoljuk végig, a hét mely napjáról is van szó! A zsidó naptár 
szerinti 6. napról (ők vasárnappal kezdik a hetet), az Úr szenvedése és halála 
napjáról, péntekről. Lásd Jn 19,16-31: Jézus kiment a Via Dolorosán a Golgotára 
megfeszíttetni, majd a közelgő szombat miatt siettek testét levenni és eltemetni. E 
napra az egyház 2000 éves tanítása böjtölést ír elő, nem pedig azt kiváltó jótettet. 
 

 
 

ADVENTI KOSZORÚ 
Johann Hirich Wichern (1808-81) evangélikus lelkész készítette az első adventi 
koszorút egy hamburgi gyermekotthonnak 1839-ben minden napra egy gyertyával 
A katolikusoknál száz évvel később jelent meg négy gyertyával: 1. Ádám és Éva; 
2. a zsidók; 3. Szűz Mária; 4. Keresztelő Szent János és a négy vasárnap jeléül. 


