
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. január 17-24.     
  
 Lényegtelen apróságok. Szent Hiláriusz (Vidor) püspök így tanít (359): 
Egy katona élete veszélyeztetésével is védi királyát, sőt ha kell, saját testével is 
eleven pajzsként óvja. Egy házőrző kutya ugatni kezd, amint szimatot kap, és 
fölugrik a legkisebb gyanús neszre. Hallottátok, hogy az emberek azt mondják: 
„Krisztus, az Isten igaz Fia nem Isten!” Hallgatásotok beleegyezés e káromlásba. 
Ma: „Az üdvözülés ingyenes, ami Isten irgalmának szabadon adott gesztusa 
irántunk. Szentségileg ezt a keresztelésünk napján teszik meg, de akik nincsenek 
megkeresztelve, ugyanúgy megkapják Isten irgalmát.” (Bergolio) Ezek szerint a 
keresztség már nem szükséges az üdvösséghez. Olv. hozzá: 2 Tim 4,1-8. 
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 2. vasárnap) 

                                      
1./ Ma kezdődik a keresztény egységért szokásos imahét. Magánimádságainkban 
emlékezzünk erre, mert az ökumenikus igeliturgiák a járvány miatt elmaradnak. 
 
2./ Hétfő Árpád-házi Szent Margit szűz, leányifjúságunk pátrónájának ünnepe, 
szerda Szent Fábián és Sebestyén, csütörtök pedig Szent Ágnes vt. emléknapja. 
 
3./ A februári Adoremus átvehető a sekrestyében. Az ingyenes újságok asztaláról 
a karitász naptáraiból vihettek.                                                                                                                           

 
MISEINTENCIÓK 

                                                                         
Szombat 18 h    Élő Fabien kongói SVD sac. (névnapi megemlékezés)             É                                                                                      
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: január 17.                                                                                                                      
8 h   G                 +Piroska édesanya (névnap)       É                                                      
10 h G                 A Földi- és a Bellon-család +tagjai                                             É                                         
Kedd 18 h          +id. Furák Mihály édesapa                                                          É                       
Szerda 7 h          A Kollár-, a Kovács- és a Mándli-család élő és +tagjai             CS 
        9.30 h          Varga Béláné Etelka temetése Cinkotán                                    É 
Csütörtök 18 h   Élő Regina édesanya (85. születésnap)                                     É                                 
Péntek 7 h          +Veres József férj és édesapa                                                   É                                     
Szombat 18 h     +Csőke-nagyszülők és +Csaba édesapa                                   É                                                                
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP: január 24.  
8 h   G                 +Varga Béláné Etelka OB. (szerdán temettük)                           É             
10 h G                 A Mészáros- és a Huszti-család +tagjai                                      É                  
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 



 

 
 
 

ÁRPÁD-HÁZI SZŰZ SZENT MARGIT (1242-1270) 
 A II. honalapítóként is tisztelt IV. Béla királyunk és Laszkarisz Mária bizánci 
hercegnő lányaként született a Dalmát városban, Klisben. Nővérei, Szent Kinga 
(Kunigunda) és Boldog Jolánta, valamint nagynénje, Árpád-házi Szent Erzsébet is 
a magyar egyház és a dinasztia büszkeségei. 1254-ben tett fogadalmat a nyulak-
(a mai margit-) szigeti kolostorban. Atyja két házassági ajánlatát -a lengyel vagy a 
cseh királlyal- elutasította, mert „azok országai mindenükkel együtt siralmasak 
ahhoz, amit jegyese, az ég és föld királya neki fölajánl”. Életszabályzata: „Istent 
mindenek fölött szeretni, és felebarátunkat, mint önmagunkat. Sohasem lenni 
tekintettel önző énünkre. Embertársunkat soha meg nem vetni vagy elítélni.” Sírja 
a Margitszigeten van. Boldoggá avatását soha sem fejezték be. Hivatalos 
tisztelete 1789-ban kezdődött. XII. Pius pápa avatta szentté 1943-ban. 28 évet élt.  


