
 

 
 

 
 
 

 
RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. december 6-13.    

  
FŐPLÉBÁNIÁNK ADVENT 2., MIKULÁS-VASÁRNAPI HIRDETÉSEI  

1./ Hétfő, szerda és péntek reggel 6 órakor tartjuk a kb. 35-40 perces rorátékat. 
 
2./ Kedden a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tanácsolt 
főünnepén az Immaculata-oltáron mutatjuk be az esti szentmisét. 
 
3./ Csütörtök du. 16-tól este 18 óráig csöndes szentségimádásra hívjuk a híveket. 
 
4./ Jövő vasárnap de. 9 órakor a Fatimai Szűzanya tisztelői tartanak ájtatosságot. 
 
5./ Ma tartjuk a decemberi nagygyűjtés templomunk fönntartására. A szegények 
karácsonyára pénzadományokat gyűjtünk a karitász-perselyben. Aki tudna egy jó 
nagy, 3-4 m-es fenyőt és két kisebbet (kb. 1,5 m-eset) fölajánlani, kérjük, jelezze! 
 
6./ A jövő évi kalendáriumokat és naptárakat előjegyzőik nevével fölcímkéztük. A 
jelöletlen maradékból vásárolhatnak a hátsó asztalról azok, akik nem rendeltek. 
Karácsonyi képeslapok és egylapos naptárak ára 50.- Ft/db, a színes forgatósaké 
és a kalendáriumoké 500.- Ft. Árukat a hátsó faperselybe kérjük dobni!  

 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 18 h    Élő Jolán hálaadása 70. születésnapján                                   É                                                                
ADVENT 2. VASÁRNAPJA: Szent Miklós; december 6.                                                                             
8 h   G                +Maróti József báty, férj és édesapa (11. évf.)                         É                                                                          
10 h G                Pro populo; a Gábor- és a Sebestyén-család élő és +tagjai     É                                                                
Hétfő   6 h          A Tóth- és a Seres-család élő és +tagjai                                  É 
Kedd 18 h          Élő Endre plébános                                                                   É                  
Szerda 6 h         +János és Anna szülők                                                              É              
Csütörtök 9 h    +Schlager Györgyné Gizella temetése Farkasréten                  É 
           11.45 h    +Mihály István temetése a Köztemetőben                                 É 
           16-18 h                  Éves csöndes szentségimádás                               CS 
                18 h    +Lesti László (3. évf.) és neje Éva (1. évf.) szülők                     É                                            
Péntek 6 h          A Kollár-, a Kovács- és a Mándli-család élő és +tagjai              É 
           14 h          +Tóth József temetése a madárdombi Szent Pál-templomban É              
Szombat 18 h     +Szabó József és neje, Mária, vmint +hozzátartozók                É                                                                           
ADVENT 3., GAUDETE  VASÁRNAPJA: Szent Lúcia; december 13.  
8 h   G                 +ifj. Fekete János                                                                       É                            
9 h   H                                               Fatimai áhítat                                             CS                         
10 h G              A tisztítótűzben szenvedő lelkek      É                                                                               
                                                                                                     

 



 

 
SZENT MIKLÓS PÜSPÖK 

 A katolikus egyház december 6-án emlékezik Szent Miklós mürai püspökre, 
aki nagylelkű és bőkezű felebaráti szeretetével a karácsony előhírnöke lett. Ez a 
nap a gyermekek által annyira várt Mikulás-ünnep is. (A cseh és a szlovák nyelv a 
Miklós nevet Mikulás formában használja; ezt vettük át az ünnep megnevezésére) 
A különböző népek kultúrájában szinte mindenütt föltűnik hosszú, prémes, vörös 
köpönyegben járó deres szakállú, nagycsizmás alakja, akihez a kisgyermekek 
megajándékozása fűződik: nálunk december 5-én este vagy 6-án reggel jön a 
Mikulás, jó ideig a Télapó nevet viselte. Esetleg krampuszok, fekete ördögfiókák is  
kísérhetik a rossz gyerekeket virgáccsal megfenyítendő; ám ez a túlérzékenyített 
Nyugat-Európában eltűnt, mert az már maga a vegytiszta rasszizmus. A francia 
és a belga gyermekekhez karácsony reggelén jön a kéményen át Pére Noel (per 
noel), azaz Karácsonyapó; az orosz kicsik január 1-jén várják Fagyapót. A finnek 
Joulopukki néven emlegetik azt a sokszor bolondos öregapót, aki túl az északi 
sarkkörön Rovanijemiből rénszarvas húzta szánkón zsákban viszi az ajándékokat. 

Szent Miklós, görögül Ajosz Nikolaosz a keleti, főleg a görög egyház egyik 
legtiszteltebb szentje. Ünnepét nyugaton a X. sz. óta ülik. A mai Törökország kis-
ázsiai területén, Patarában született a III. században. Gazdag kereskedő szüleit 
kiskorában elvesztette. Egyik rokona jó kereszténnyé nevelte. Fölnövekedvén 
elosztogatta örökségét a szegényeknek, majd megválasztották Myra püspökének, 
ahol jótéteményeiért már életében nagy tiszteletnek örvendett. 343. december 6-i 
halála kultuszának kezdete is egyben. Sírja zarándokhely lett. Egyik csodája okán 
(kimentett egy hajóst a vízből) a tengerészek védőszentjeként emlegetik. Ínség 
idején gabonát szerzett népének; máskor megölt fiúkat élesztett föl.  Jusztinianosz 
császár Konstantinápolyban templomot emelt a tiszteletére. A törökök 1087-ben 
foglalták el székvárosát, Myrát. Hívei a dél-itáliai Bariba menekítették ereklyéit, 
amelyeket Orbán pápa helyezett el a tiszteletére épült templom főoltárába. 


