RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. január 10-17.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Évközi 1. vasárnap: Urunk megkeresztelése)
1./ Ma de. 10 órakor Bárdos: Missa IV és karácsonyi dalok hallhatók a Szent
Alberik-, jövő vasárnap de. a 10 órai latin nyelvű nagymisén pedig Mozart: D-dúr
missa brevise és motettái hangzanak el a Szent László-kórus előadásában.
2./ Szerda reggel ½ 8-tól fatimai ájtatosság lesz a téli kápolnában, csütörtök este
17 órától pedig a tanteremben magyar történelemóra.
3./ Péntekig még látható a Csaba-házban A templom múltja és jelene c. szép
kiállítás. Aki még nem látta, kérjük, tekintse meg, és szóljon erről másoknak is!
4./ Február 6-án, szombaton a rákosligeti Gregor József Iskolában rendezik meg a
Katolikus Farsangot (zene, táncház, jelmezbál), melyekre jegyek (felnőtt: 3000.-,
gyermek: 500.- Ft) már elővételben kaphatók Ligeten.
5./ Élő Kenyér c. gyermekeknek való kis misekalauz januári száma kapható a
hátsó kisasztalról. 450.- Ft-os árát az ott lévő nagy faperselybe kérjük dobni.
6./ A mai nagygyűjtéskor bizalommal számítunk bőkezűségetekre.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h +Lukács Luca Szilveszter férj és é.apa OB. (cec. 23-án temettük) É
ÉVKÖZI 1. VASÁRNAP: Urunk megkeresztelése; január 10.
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Kedd 18 h +Piroska
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Szerda 7 h +Piroska
CS
Csütörtök 18 h +Piroska
É
Péntek 7 h
+Piroska
CS
Szombat 18 h +Piroska
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ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: január 17.
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+Sebestyén Sándor és +Gábor Sándor édesapák (missa latina) K

HÁZSZENTELÉS
Természetes, hogy az ember egy új házba imádsággal és áldással költözik be. A
régi Gelasianum a házba való belépésre ismer védelmező jellegű imákat és
vízszentelést a házban. Fontos háziáldás kapcsolódik az esküvői menet ősi
szokásához is, amivel az új házasokat az esküvő napjának estéjén a férj házába
kísérik. A gall-kelta egyház ebből fejlesztette ki a „nászszoba megáldása” szokását,
mint az egyháznak a házasság megkötésében való részvételének egyik formáját.
Hasonlót ismer a szír szertartás is. Az egyházi év gyakorlatában a húsvét és a
vízkereszt a lakás csöndes megáldásának az ideje, melyet az újkorban részben a
plébános végez. Az új Áldások könyve igeliturgia formájában tartalmaz áldó imákat
az új ház megáldásához, melyet rendszerint egy pap végez.
HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
Szentkapu Bagdadban. Vértanúegyház vagyunk. Egy püspök, öt pap és 1267
világi hívő adta életét hitéért –mondta Louis Raphael Sako iraki káld pátriárka a
bagdadi szentkapu megnyitásakor. Az irgalmasság a keresztények útja –írta
pásztorlevelében, amelyet az irgalmasság szentéve alkalmából küldött a híveknek.
A keresztények száma a térségben alig tizenöt év alatt a harmadára csökkent; ma
mindössze ötszázezerre tehető. Jelképes értékű számunkra ennek a kapunak a
megnyitása, melyet a pápa nyomán bizakodva lépünk át. Isten irgalmáról,
világosságáról és szeretetéről, valamint a kiengesztelődésről tanúskodik –
fogalmazott az iraki káld érsek.
Kevesebb zarándok Betlehemben. Betlehem városát karácsonykor a tavalyinál
lényegesen kevesebb zarándok kereste föl. A Szentföldön rendkívül feszült a
helyzet, és fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, mert a közelmúltban
több késeléses merénylet volt Jeruzsálemben és Nyugat-Jordániában.
KISLEXIKON: DIAKONISSZÁK
Az ősegyház női segítői voltak, szokás szerint fölszentelés és saját liturgikus
jogosultság nélkül, mégis a diakónusokkal egyenrangúaknak és részben
(elsősorban keleten) a klérushoz tartozónak tudták őket. Néhány szentírási részlet
értelme még pontos tisztázásra vár (pl. 1 Tim 3,11). Mindenek előtt a nők
keresztelésénél volt fontos a szolgálatuk. Nyugaton a tevékenységüket a női
szerzetesrendek vették át és építették ki, újabban pedig női lelkipásztori kisegítők és
egyházközségi asszisztensnők is végzik. Evangélikus területeken a XIX. század
első felében újból föléledt a diakonissza elnevezés és szolgálat.
SZENT MARGIT MISE
A margitszigeti dömés zárda romjainál az Árpád-házi Szent Margitra emlékező
hagyományos nagymisét Bíboros Főpásztorunk január 17-én de. 11 órakor mondja.

