RÁKOSCSABA FİPLÉBÁNIA HETILAPJA 2012. március 11-18.
FİPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Nagyböjt 3. vasárnapja)
1./ A szegények húsvétjára szánt tartósélelmiszer-adományokat mától jövı
vasárnapig vesszük át misék után a sekrestyében vagy hivatalos órák idején az
irodában. (E hét péntekén –a „hosszú hétvége” miatt irodai szolgálat nem lesz!)
2./ Kedden du. 5 órától fatimai ájtatosság a templomban, majd kb. este ½ 7-tıl a
Farkas-házaspár történelemórája lesz a hittanteremben.
3./ Csütörtöki nemzeti ünnepünkre lobogózzuk fel házainkat. Ünnepeljünk büszke
magyar öntudattal, és imádkozzunk hazánkért.
4./ Örvendetesen sokan tájékozódnak rakoscsaba.plebania.hu honlapunkon
programjainkról, amely elıbb-utóbb sok nyomtatott Híresztelıt vált ki.
Ajánljuk a gyermekeknek tanulmányozni a hónap szentjeként Páduai Szent
Antal életét és a hittanos vetélkedıt; a felnıtteknek pedig a napi evangéliumot a
hozzá tartozó rövid elmélkedéssel.
5./ Jövı vasárnap de. a 10 órás nagymisén a XVII. gregorián mise és nagyböjti
himnuszok hangzanak el a szkóla elıadásában.
___________________________________________________________________
A templom szakrális hely
A monoteista (egyistenhívı) vallások (zsidók, keresztények és muszlimok)
egyaránt szent helynek tekintik a másvallású emberek templomait is. Ha oda
belépnek, elfogadják a viselkedési szabályokat, kerülik a föltőnést. Nem így a
liberalizmus által szabadjára engedett, igazában azonban neveletlen, vallástalan és
mőveletlen ember, aki személyes szabadságára hivatkozva negligál minden
szabályt. Nekünk azonban kötelességünk betartanunk és velük is betartatnunk a
rendet: kerülve az áhítat megzavarását hangos beszélgetéssel, szükségtelen
járkálással; a gyermekek rendetlenkedésének eltőrésével; a szent helyhez méltatlan
hiányos, magamutogató vagy túlzottan föltőnı ruházat viselésével. Jézus sem hunyt
szemet a bőn fölött; nem „tolerálta” a „másság” romboló megnyilvánulásait, hanem
határozottan föllépett az ilyen jelenségek ellen.
Kiadja a Rákoscsabai Fıplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32
Megjelenik hetente Felelıs kiadó: Galambossy Endre plébános atya
Szerkesztı: rakoscsaba.foplebania@gmail.com
rakoscsaba.plebania.hu

HETI MISEINTENCIÓK
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: március 11.
7h
G
+Gál Imre és a Tóth-család élı és +tagjai

CS

½9h
½ 10

G
G

Élı Tüzes Marcell (17. születésnapi megemlékezés)
Gönczi Marcell és Harsányi Klaudia keresztelıje

É

10 h

Zs

Ad int. ord.; +János testvér és +családja

É

Hétfı 7 h
Beteg Erika édesanya gyógyulása
CS
13 h
+Klacsán Pálné Mária temetése a péceli kat. tem.-ben
É
Kedd 14.15 h
+Radványi Gyuláné temetése az Újköztemetıben
É
17 h
Fatimai ájtatosság
18 h
+Soóky József OB. (lila; egy hete temettük)
É
18.30 h
Magyar történelemóra a hittanteremben (Farkas-házaspár)
Szerda 7 h
Beteg Erika édesanya gyógyulása
CS
12.30 h
+Orosz Sándor temetése Cinkotán
É
Csütörtök 18 h
Élı Izabella gyógyulása és 80. szül.napi megemlékezés É
Péntek 7 h
Beteg Erika édesanya gyógyulása
CS
16 h
+Orosz Sándor OB. (fekete; szerdán temettük)
É
Szombat 18 h
Élı dr. Szabó Zoltán és Zsuzsanna gyermekek
É
NAGYBÖJT 4. (LAETARE) VASÁRNAPJA: Jeruzsálemi Szt. Cirill; márc. 18.
7h
M
+Veres József férj és édesapa (névnapi megemlékezés) CS
½9h G
Élı Szabó Judit gyermek (32. születésnapi megeml.)
É
10 h Zs
Ad. int. ord.; +2 József és +családtagok
K
_________________________________________________________________
Nemzeti Ünnepünkre
Ha férfi vagy, légy férfi,˛legyen elved, hited,
És ezt kimondd, ha mindjárt/ Véreddel fizeted.
Százszorta inkább éltedet/ Tagadd meg, mint magad;
Hadd vesszen az élet, ha/ A becsület marad.
Petıfi Sándor
Aki érettünk vérrel verítékezett
Jézus az Olajfák hegyén földre roskad. Arcáról véres verejtékcseppek hullnak.
Elıre látja az emberek bőnét, hálátlanságát, hőtlenségét, árulását. Ezért vállalt
mindent magára, mikor mindenki elhagyta e borzalmas éjszakán. De Szőz Mária
az Úrral együtt imádkozik. Egyedül ı mentes minden bőntıl, s mindig segíteni fog
nekünk, hogy Krisztus kegyelmével a bőnt legyızzük. Ezért kell ıt mindig
kérnünk: Imádkozzál érettünk bőnösökért most, és halálunk óráján!

