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RÁKOSCSABA F İPLÉBÁNIA HETILAPJA 2012. FEBRUÁR 5-12. 
 

FİPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 5. vasárnap: Szent Ágota) 

 
1./ Megjött a kemény tél. Kérjük jó erısen megnyomva bezárni a templomajtót! 
 
2./ A mai ½ 9-es diákmise után lesz a hónap szentje pályázat jutalmazása a 
hittanteremben. Februárban Assisi Szent Ferenc életét ajánljuk tanulmányozni a 
honlapunkon (rakoscsaba.plebania.hu) letölthetı film alapján. 
 
3./ Hétfın a japán vértanúkat, szerdán Emiliáni Szent Jeromost, pénteken pedig 
Szent Skolasztikát ünnepli az egyház. 
 
4./ Kedden este kb. ¾ 7-tıl dr. Németh Klára tart elıadást a hittanteremben Szent 
József négy álma címmel. 
 
5./ Szombat a Lourdes (lurd)-i Szőzanya ünnepe és a betegek világnapja. Aznap az 
esti 6 órás szentmisét lourdes-i kegykápolnánkban tartjuk. 
 
6./ Jövő vasárnap  de. 10 órakor közösségi formában koncelebrációs 
nagymisén szolgáltatjuk ki a szentkenetet  65 évnél idısebb híveinknek, és 
azoknak a fiatalabbaknak, akik súlyos és tartós betegséggel élnek vagy komoly 
mőtét elıtt állnak. A szentséget fölvevık szíveskedjenek szentgyónást végezni, és 
kedden-csütörtökön-szombat este az elıkészítı 6 órás szentmiséken részt venni. 
 
7./ Jövı vasárnap de. a 10 órás latin nyelv ő korális nagymisén  emlékezünk az 
itt éneklı belvárosi Szent Mihály-templom Liszt Ferenc kórusát alapító Bucsi László 
apát úrra. Elhangzik Liszt B-dúr miséje és kórusm ővei . 
        (Liszt Via crucis-a március 25-én, vasárnap este 6 órakor lesz hallható a 
Carmine Celebrat-kórus elıadásában.) 
 
8./ Ma bizalommal számítunk bıkező adományaitokra az igen magas főtési számlák 
kiegyenlítéséhez. 
                                                                                              (Offerát az oltára hozni) 

 
 

    
 

 



 

 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

ÉVKÖZI  5. VASÁRNAP: Szent Ágota vértanúsz őz; február 5.  
7 h        M                          CS 
 
½ 9 h    G                        A Sikari- és a Kun-család halottai   É 
 
10 h      Zs                    Pro populo: a népért, élı híveinkért és adakozó            É 
                            jótevıinkért; valamint +Murányi Pálért és neje Laura szülıkért                                                             
Hétfı 7 h                                                                                                              CS 
Kedd 18 h                          É 
Szerda 7 h                                                                                                            CS 
Csütörtök  18 h +Preininger Kálmánné Ilona OB. (feketében)   É 
Péntek  7 h                                                                                                          CS                                                  
      11.15 h           +Preininger Kálmánné Ilona temetése az Újközetmetıben      É 
Szombat 18 h      É 
ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP: február 12. 
7 h       M   +Fadgyal Jenı  CS                         
½ 9 h   G      É         
10 h     G  fıcel.:             Ad. int. ord.; +Bucsi László apát (Liszt: B-dúr mise)       K 
            M  conc.:            egyházközségünk idıs és beteg hívei 
           Zs  conc.: 
 

Gondolatok az évközi 5. vasárnap igeliturgiájához 
 

   Olvasmány:  Jób 7, 1-4; 6-7 Sokan minden erejükkel azon fáradoznak, hogy 
meghosszabbítsák életüket, és megállítsák a rohanó idıt. Márpedig ez lehetetlen. 
Ehelyett inkább arra kellene figyelnünk, amit az írás mond: „Tartsd meg 
intelmeimet, ne tágíts tılük! İrizd meg, hiszen az életed” (Péld 4, 13). 
 
   Szentlecke:  1 Kor 9, 16-19; 22-23 De jó volna, ha minden keresztényben élne 
az a hivatástudat és hivatásszeretet, amely Szent Pálban élt: „Jaj nekem, ha nem 
hirdetem az evangéliumot!” –Jaj nekem, ha nem nevelem a gyermekeimet! Jaj 
nekem, ha nem törıdöm a családommal! Jaj nekem, ha munkámat 
lelkiismeretlenül végzem el! Jaj nekem, ha munkám elvégzésénél csak a pénz 
számít és nem a szeretet. 
 
   Evangélium: Mk 1, 29-39 A betegek ápolásához és gondozásához 
különösképpen is szükséges Krisztus lelkülete! A testileg beteg ugyanis –ha nem 
állunk melléje- lassan lelkileg is beteggé lesz. Krisztus példája erısítı, vigasztaló 
szavai csodára képesek. 
 
 
 
 


