
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. április 24-május 1. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI  
(Húsvét 5. vasárnapja) 

 
1./ Ma de. 10 órakor a Márk-napi búzaszentelés fohászaival könyörgünk Isten 
áldásáért földjeinkre. Ma még bedobhatók a hátsó nagy faperselybe az új 
képviselőtestületi tagok névsorával megírt cédulák. 
 
2./ Jövő vasárnaptól, május 1-től életbe lép a -szeptember 30-áig tartó-  nyári 
vasárnapi miserend:  reggel 8 és de. 10 órakor mondunk szentmisét, köztük  
május vasárnapjain de. 9 órakor a loretói litániát énekeljük a Szűzanya tiszteletére. 
 
3./ A pápa úgy rendelkezett, hogy a jövő vasárnapi perselyadományainkkal az ukrán 
rászorulókat segítsük.                                                                           

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h G +Gábor férj és +szülők                                                                 É                                                                        
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA: Szent György vértanú; április 24. 
8 h   M                 +Akkermann József és neje Margit, vmint +Attila fiuk                 É 
                                                                                                      
9 h   G                  Élő Zoltán és Éva hálaadása 25. ház. évf.-n                               É 
                                                                                                    
10 h Zs  Élő Kőhegyi István és Erika (27. ház. évf.) és élő Máté fiuk vizsgasikere É 
 
11 h G                                    Szőcs Márton keresztelője                                       CS                             
Hétfő 7 h                                    Ma nincs szentmise! 
Kedd 18 h                                                                                                               CS 
Szerda 7 h            +Kinga kislány (53. születésnap)                                               CS                     
Csütörtök 10.30 h      +Palkó István szórótemetése az Újköztemetőben                É 
           18 h            +Palkó István OB. (feketében)                                                    É                                                        
Péntek 7 h             Élő Virág                                                                                    CS 
      12.30 h             +Harsányi László gyászmiséje és temetése a pestszentlőrinci  É 
                                        Árpád-házi Szent Margit-templom kolumbáriumában 
Szombat 18 h                                                                                                            É 
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA: Munkás Szt. József; tömegtájékozt. napja; május 1.  
8 h    M                     Élő Mandula József atya (85. születésnap)                              É                                                                  
9 h    G                                     Ünnepélyes loretói litánia                                      É 
½ 10 G                              Makkai-Karsai Nimród keresztelője                                CS                         
10 h Zs                    +Belvári András és +családtagjai                                              É         

 



A HÉT SZENTJEI 
Szombat: Szent Adalbert vértanúpüspök. Az esztergomi főegyházmegye és a 
prímási katedrális (főszékesegyház), az esztergomi bazilika főpatrónusa nagyon 
előkelő családból származik: atyja Szlavnik cseh fejedelem és anyja I. Henrik 
császár rokona, Adilburg fiaként született 956 körül a kelet-csehországi Libicében, 
aki a keresztségben a Vojtech nevet kapta. 16 éves korában került Magdeburgba, 
hogy ott a dóm híres iskolájában készüljön a papi hivatásra. Bérmálásakor vette föl 
az Adalbert nevet pártfogója, a magdeburgi érsek iránti tiszteletből. 981-ben 
visszatért Prágába, ahol Dietmar, a város első püspöke pappá szentelte. Két évvel 
később, Dietmar halála után a prágai püspökség alapítója, II. Boleszláv fejedelem, a 
papság és a nép Adalbertet választotta püspökké. Willigis mainzi érsek szentelte 
Prága püspökévé 983. június 29-én. Befelé forduló természete nem tette alkalmassá 
a kemény vezető életre, amely miatt 990-től már bencés szerzetes. A csehek 
azonban kérték visszatérését, melynek eleget tett, és Prága mellett megalapította a 
brevnovi apátságot, amely a katolikus hit és kultúra kisugárzó központja lett a 
nyugati szlávok részére. Önmaga számára azonban nem lelt nyugalmat, ezért újból 
hátrahagyva Prágát, 994-995-ben Magyarországon térített. Ő keresztelte és 
bérmálta meg Géza fejedelmünk fiát, Vajkot, a későbbi Szent István királyt. 996-ban 
Rómában van, ahonnét visszaparancsolták székvárosába, de ő Lengyelországba 
ment, ahol Messeritz kolostorát alapította meg. 996/97 telén a balti törzsek térítése 
idjén a pogányok lándzsával megölték. Csehország patrónusát a Gnieznóban 
temették el, amely érsekség lett. Szent István az esztergomi bazilikát és 
főegyházmegyét Szent Adalbert oltalmába helyezte. 
Vasárnap: Szent György vértanú. 250 után született Kappadókiában és 300 után 
halt meg a palesztinai Lyddában. Katonatiszt volt. Anyja hatására tért meg, és 
harcolt a pogányság ellen. Dadianosz perzsa király –más források szerint 
Diocletianus császár- börtöneiben szörnyű kínokat állt ki. Hétéves fogságában egy 
vízióban maga Krisztus tudatta vele, hogy fogságában 3-szor meghal és föltámad, 
és 60 fejébe vert szögtől sem fog meghalni. Sírját Lyddában tisztelték, amiért a 
város nevét Georgiopoliszra (Györgyváros) változtatták. Itt épült egy neki szentelt 
bazilika, Szíriában egy IV. századi első templom és 30 másik Cipruson, egy pedig 
Konstantinápolyban a névadó császártól. A görög egyházban a „nagyvértanúk”, 
Demeter, Prokópiosz és Theodorosz katonaszentek között tisztelik. Rómában az V. 
század óta tisztelik. A középkori Anglia is védőszentjét látta benne. Katonák, 
parasztok és állattartók tekintik oltalmazójuknak. 
Hétfő: Szent Márk evangélista. Márk, akit Jánosnak is hívtak, 20 körül született 
Jeruzsálemben. Anyai ágon rokonságban álltak a Szent Családdal. Márk anyjáé volt 
a Getszemáni kert is, ahol Jézus gyakran imádkozott. Valószínűleg az általa írt 
evangélium készült el elsőként (50-60 között), melyben megemlíti magáról, hogy 
Jézus elfogásakor őt is el akarták kapni; gyolcsleplét hátrahagyva meztelenül futott 
el. Pál és Barnabás kísérője volt Cipruson, később Péter és Pál mellett volt 
Rómában. Alexandria első püspökeként Traianus idején halt mártírhalált. Velencei 
kereskedők 828-ban az arabok elől menekítették városukba ereklyéit. Rómában a 
XI. sz. óta ünneplik. A búzaszentelés egy e napon ünnepelt pogány isten, Robigus 
tiszteletére tartott processzió „megkeresztelése”: Isten áldásának kérése a földekre.  
 
 


