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RÁKOSCSABA F İPLÉBÁNIA HETILAPJA 2012. január 8-15. 
 

FİPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 1. vasárnap: vízkereszt) 

 
1./ Ma, vízkereszt ünnepén de. a 10 órás ünnepélyes korális nagymisén tartjuk a 
vízszentelést, majd megáldjuk a fıplébániát. Közremőködik a Krisztus Király-kórus 
Ch. F. Gounod (gúnó) Missa Brevis-ével és karácsonyi motettákkal.  
 
2./ Hétfın Urunk megkeresztelésének ünnepével véget ér a karácsonyi szentidı, és 
kezdıdik a február 22-éig tartó báli szezon, a farsang. Jövı vasárnap éneklünk 
utoljára karácsonyi énekeket, a fenyıfák azonban még január végéig megmaradnak. 
 
3./ Hétfın az ünnepélyes reggeli 7-es szentmisét templomunk régi jó hívéért, a 
karácsony elıtt autóbalesetben elhunyt 95 éves Balázs Ferencné Karolina néniért 
ajánljuk föl, akit aznap du. 13 órakor temetünk a péceli katolikus temetıben. 
 
4./ Kedden este kb. ½ 7-tıl a Farkas-házaspár történelemórát tart a hittanteremben. 
 
5./ Pénteken, Szent Hiláriusz emléknapján reggel ½ 8-tól fatimai ájtatosság lesz. 
 
6./ Honlapunkon (rakoscsaba.plebania.hu) lehet cikkeinkhez hozzászólni, és jó 
filmek is letölthetık, mint pl. a Don Bosco Szent Jánosról szóló, aki honlapunkon a 
hónap szentje. A gyermekeknek rajz- és fogalmazás-pályázatot hirdetünk havonta a 
hónap szentjérıl. Jutalmazás a következı hó elsı vasárnapján. 
 
7./ Az Új Ember elıfizetésénél januártól heti 165,- Ft-tal számoljunk. (15,- Ft emelés) 
 
8./ Köznapokon szíveskedjetek az elsı két, főtött padtömbbe ülni!  
 
9./ Ma bizalommal számítunk bıkezőségetekre növekvı kiadásaink fedezéséhez. 

 
 
Szent Filoména tisztelete  Pestszentlırincen, a Havanna-lakótelepi Szent László-
templomban (1181 Kondor Béla sétány 6.) lesz jövı vasárnap a déli ½ 12-es misén. 
 
„AVE”-hétvégék egyedülálló (özvegy, külön élı, meg nem házasult) szülőknek az 
Emmánuel-közösség szervezésében II. 4-5., III. 3-4. és III. 31-IV. 1-jén. 
Információ: 06/304-540-939; egyedulallo@emmanuel.hu; www.emmanuel.hu. 

    
 

 



 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

ÉVKÖZI 1. VASÁRNAP: vízkereszt, epifánia, Urunk meg jelenése; január 8.  
7 h        M                +Hosszú Gáspár férj és édesapa         CS 
½ 9 h    G                +Birkásné Bangó Éva feleség (1. évf.)         É 
10 h      G                Ad int. ord.; +Bártfai Ferenc és neje Erzsébet;                       K   
                       vmint dr. Madl Mátyás és neje Mária                             
Hétfı 7 h +Balázs Ferencné Karolina OB. (fehér); 13 h: temetése Pécelen, r. k.  É 
        11 h                  +Kovács János szórótemetése a Kerepesi temetıben          É                                                                                             
Kedd 18 h                Élı Rokay Janka Mária         É 
     18.30 h                          A Farkas-házaspár történelemórája 
Szerda 7 h                                                                                                            CS 
Csütörtök  18 h     É 
Péntek  7 h                                                                7.30 h Fatimai ájtatosság  CS                                   
Szombat 18 h           Köszönet az anyaságért          (Elıtte ½ 6-kor keresztelı)    É 
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: Remete Szt. Pál; emigránsok-men ekültek napja; I.15. 
7 h       M    CS 
½ 9 h   G      É                       
10 h     Zs                     Ad. int. ord.; +G. Molnár István és neje Mária    É 

Vízkereszt liturgiája 
   Epifánia, vagyis Urunk megjelenésének ünnepe a világegyházban január 6-án 
van. Minthogy sok országban ez munkanap, ezért a január 2. és 8. közé esı 
vasárnapon tartjuk. Vigíliája azonban nem böjti és bőnbánati, mert az 567. évi 
Tours (túr)-i Zsinat megtiltotta, hogy a karácsonyi idıben bármiféle böjt legyen. A 
görögök e napon vizet, sıt folyóvizet szentelnek, hogy ezzel kereszteljenek, 
mosdjanak és ebbıl igyanak. Bár a római liturgia nem vette át a vízszentelést, 
mert azt nagyszombat éjjel teszi, de ahol meghonosodott, mint nálunk is, amit a 
magyar nyelvben az ünnep neve –vízkereszt- is jelez, eltőri ezt a graecismust 
(görögös szokás), mi több, Róma ki is adta ennek hivatalos formáját 1890-ben. E 
napon szentelnek krétát is, amellyel a háromkirályok, Gáspár, Menyhért, Boldizsár 
nevét írják az ajtóra, és -régen- szenteltek aranyat, tömjént és mirhát is. 
   Már a III. században megjelent ez az ünnep, mellyel Krisztus Jordán folyóbeli 
megkeresztelésére emlékeztek. Ekkor nyilvánult meg a Szentháromság (l. Máté): 
az égi Atya szeretett fiának jelentette ki Jézust, aki fölött a Szentlélek galamb 
képében lebegett. Ez Jézus istenségének legfontosabb kinyilvánítása. A háromki-
rályok (napkeleti bölcsek) imádásában a pogányok, a kánai menyegzı 
csodatételében pedig saját népe számára jelent meg Jézus isteni mivolta. Keleten 
eleinte Jézus születésének titkát is epifániakor ünnepelték, majd késıbb vált róla 
le születésének misztériuma, melyrıl a keleti atyák azt írták, hogy a karácsony az 
Úr istenségének elrejtése. A nyugati egyház sem ünnepelte kezdetben 
mindhárom motívumot, de lassanként átvette Róma is. A II. Vatikáni Zsinatig 
nyolcada is volt. Az ebbe (ma a karácsony és újév közé) esı vasárnap volt a 
Szent Család ünnepe. Urunk megkeresztelését jelenleg a vízkereszt utáni 
vasárnapon tartjuk, vagy ha az túl késın lenne, mint idén is, akkor január 9-én. 
  


