RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. január 24-31.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Évközi 3. vasárnap: Szalézi Szent Ferenc)
1./ Hétfői napokon nincs szentmise!
2./ Kedden Szent Timóteusz és Titusz püspökök, csütörtökön pedig Aquinói Szent
Tamás egyházdoktor emléknapja lesz.
3./ A püspöki kar -késve kézbesített- körlevelében mára országos gyűjtést hirdetett
az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére. Az offerát most kérjük oltárra
hozni!
Rövidítések: É énekes, CS csöndes, K korális szentmise; BB Balik Béla rákoshegyi
TAJ Tampu-Ababei József rákosligeti; UL dr. Ujházi Lóránd rákoskeresztúri
plébános; G Galambossy Endre h. esperes, rákoscsabai, M dr. Mandula József érd.
esperes, ny. rákoscsabai; Zs Zsombor Kálmán c. prépost, tb. kanonok, főesperes,
ny. rákosszentmihályi főplébános
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h Zs +G. Molnár István édesapa (18. évf.)
É
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP: Szalézi Szent Ferenc; január 24.
8h M
Ad int. ord.
É
9 h Zs
+Csőke János (7. évf.) és neje Ágnes szülők, vmint +Lajos és Eszter É
10 h Zs
+Simon Sándor OB. vmint +szülei és testvérei
É
Hétfő 7 h
Ma nincs szentmise!
Kedd 18 h BB
CS
Szerda 7 h ÚL
CS
Csütörtök 18 h BB
CS
Péntek 7 h BB
CS
Szombat 18 h G
+ Krisztik József édesapa,nagyapa
É
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP: január 31.
8h M
Pro.poplulo : élő híveink és adakozó jótevőink
É
9h G
Élő Gézavári György és neje Ágnes hálaadása 40. ház. évf.-n
É
10 h Zs
+Erzsébet és Mária v-mint élő és + családtagjaiért
É

A HÉT SZENTJEI
Kedd: Szent Timóteus és Titusz püspök. Mindketten Pál apostol tanítványai és
segítőtársai. Timóteus az efezusi, Titusz pedig a krétai egyház feje. Pál apostol az
ún. pasztorális, vagyis lelkipásztori leveleket (1-2 Tim és Tit) hozzájuk intézte. Ezek
mindmáig érvényes intelmeket tartalmaznak mind az elöljárók, mind a hívek
oktatására.
Szerda. Merici Szent Angéla szűz. 1470 körül a Brescia melletti Desenzano del
Gardában azületett. Szent Ferenc harmadik rendjének öltönyét fölvéve lányokat
gyűjtött maga köré, akiket a szeretet gyakorlataira tanított. 1535-ben Bresciában
Szent Orsolya pártfogása mellett női szerezetes társulatot alapított a szegény
lányok keresztény életre való nevelése céljából. 1540. január 27-én halt meg
Bresciában.
Csütörtök. Aquinói Szent Tamás pap, egyházdoktor. 1225 körül született az
aquinói grófok családjából. Előbb a Monte Cassinó-i kolostorban, majd Nápolyban
tanult, később csatlakozott a domonkosok rendjéhez. Tudását mesterének, Nagy
Szent Albertnek vezetésével Párizsban és Kölnben mélyítette el. Sokat és bölcsen
írt és tanított. A filozófia és a teológia művelésében elévülhetetlen érdemeket
szerzett. A fossanuovai ciszterci kolostorban (Terracina mellett) hunyt el 1274.
március 7-én. A II. vatikáni zsinatig ekkor emlékeztünk rá; azóta pedig –a nagyböjt
szent-mentesítése okán- hamvainak a franciaországi Toulouse (tulúz)-ba szállítása
napján, január 28-án ünnepeljük.
HÍREK A VILÁGEGYHÁZBÓL
Az ortodox zsinat előkészítése. Miután az idei évre tervezett zsinat előkészítő
bizottságának decemberi ülése nem járt sikerrel, az ortodox világ feszülten várja a
tizennégy autokefál ortodox egyház vezetőjének január végi gyűlését, amelyet
Isztambulban tartanak meg. A találkozó feladata a vitás rendtartási kérdések
tisztázása lesz. Hilarion orosz ortodox metropolita szerint az ortodox zsinat
összehívása kérdéses, mivel egyes csehországi és szlovákiai egyházak jogi
helyzete egyelőre tisztázatlan.
Pio atya földi maradványai az olasz fővárosban. Rómában február 3-án a
Szent Lőrinc-bazilikában, 5-étől a San Salvatore in Lauro-templomban, majd február
8-ig a Szent Péter-bazilikában róhatják le tiszteletüket a hívek Pio atya földi
maradványai előtt. A pápa február 9-i miséjére a világ kapucinusait is meghívta.
Másnap, hamvazószerdán ezer papot ruház fel azzal a küldetéssel, hogy az
irgalmasság küldöttei legyenek a világ egyházmegyéiben. Pio atya hamvait február
11-én Rino Fisichella érsek kíséri vissza Pietrelcinába.

