RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. december 4-11.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI ADVENT 2. VASÁRNAPJÁN
1./ E héten minden szertartás a templomban lesz: hétfő, szerda és péntek reggel
6 órakor a roráté-, kedd, csütörtök és szombat este 18 órakor pedig a
lelkigyakorlatos szentmisék szentbeszéddel, melyeket Balik Béla rákoshegyi és
Molnár Miklós rákosligeti plébános úr tart. Előttük este ½ 6-kor gyónási lehetőség.
2./ Csütörtök este 17 órától történelemóra a hittanteremben, 18 órakor pedig a
Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tanácsolt főünnepe lévén
ünnepi szentmise az Immaculata-oltáron.
3./ Egy hét múlva, az öröm vasárnapján de. a 10 órai korális nagymisén Krisztus
Király-kórusunk előadásában elhangzik J. Haydn: Kleine orgelmesse és adventi
motetták. Aznap tartjuk a decemberi nagygyűjtést is, számítva támogatásotokra.
4./ Katolikus Kalendáriumok és forgatós naptárak 500.-, egylapos falinaptárak és
karácsonyi képeslapok 50.- Ft-ért kapható a hátsó kisasztalon.
5./ A szegények karácsonyára a kapunál ma pénzt, december 19-éig pedig tartós
élelmiszereket veszünk át a főplébánián.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h SzL A Kőhegyi-család és Márton-fiuk hálaadása sikeres vizsgáiértCS
ADVENT 2. VASÁRNAPJA: december 4.
8h M
+Szórád Gyula férj és édesapa OB. (nov. 18-án temettük)
É
9h G
+Mészáros József és neje Anna, vmint +fiuk, József
É
10 h Zs
+Horváth Pál férj
É
11 h G
Juhász Péter keresztelője
CS
Hétfő 6 h G +Molnár István OB. É; majd 15.15 h G szórótemetése, Újköztem. É
Kedd 18 h BB triduum 1. Pro populo: élő híveinkért és adakozó jótevőinkért
É
Szerda 6 h KG
É
Csütörtök 18 h MM triduum 2. (Mária-oltáron) a Bánhídi-család élő és +tagjai É
Péntek 6 h BB
É
10 h GE
Tóth Sándor temetése a péceli katolikus temetőben
É
Szombat 18 h MM triduum 3. +Szabó József és neje Mária és +hozzátartozóik É
ADVENT 3., GAUDETE VASÁRNAPJA: Szent I. Damazusz pápa; december 11.
8h G
+ifj. Fekete János báty (6. évf.)
É
9 h Zs
+Maróti József férj és édesapa (7. évf.)
É
10 h G
+Anna édesanya
K

A HÉT SZENTJEI
December 4., advent 2. vasárnapja: Damaszkuszi Szent János pap és
egyháztanító. A VII. sz. második felében, 650 körül született Damaszkuszban
keresztény arab családból. A kiválóan képzett filozófus a Jeruzsálem melletti Szent
Szabbász kolostorban szerzetes lett és ott szentelték pappá. Számos teológiai
művet írt, melyekből alázatossága, a keresztény tradíciók ápolása és tisztelete,
valamint az egyház iránti szeretete olvasható ki. Vitairatokat írt a képrombolók ellen.
(Ekkorra már megjelent Mohamed és vele az iszlám.) A VIII. sz. közepén halt meg.
Szent Borbála szűz és vértanú. Eredeti neve Barbara idegen (barbár) nőt
jelent. Belőle is fény és vonzerő árad. Szent Cecíliához és Alexandriai Szent
Katalinhoz hasonlóan a szépséges Borbála kultusza is megelőzi a VII. századból
ránk maradt görög, latin, örmény és szír nyelven megírt legendát. Pogány atyja ha
hosszabb időre elutazott, mindig egy magas, kétablakos toronyba záratta. Egy ilyen
távollétet használt föl Borbála arra, hogy megkeresztelkedjék. Ezután egy harmadik
ablakot is vágatott a torony falába a Szentháromságra utalva, melyből hazatérő
atyja megtudta, hogy lánya elhagyta ősei hitét. Borbálának sikerült elmenekülnie
életére törő apja elől, de végül egy hegyi pásztor árulása folytán elfogták, és
válogatott kínzások és megaláztatások után fővesztésre ítélték Nikomédiában 306
körül. E napon cseresznyeágat visznek a szobába, hogy karácsonyra kinyíljék, mint
a szeretet Jessze ágán Jézusban. Ez a Borbála-ág.
December 6. Szent Miklós püspök. A mai Törökország déli részén, a lykiai
Myra város püspöke volt, részt vett 325-ben a níceai zsinaton. Megszámlálhatatlan
sok legendás történet említi jótékonyságát. Az egyik legrégebbi szerint három
ártatlanul megvádolt katonatisztet mentett meg a biztos haláltól úgy, hogy Miklós
megjelent Nagy Konstantin császárnak álmában, aki megkegyelmezett a tiszteknek.
A IV. sz. közepén halt meg. Tisztelete főleg a X. századtól vett nagy lendületet. Ma
leginkább ajándékozó, bohókás figuraként jelenítik meg és Mikulásnak vagy
Télapónak hívják.
December 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító. A mai Trierben született
340 körül római eredetű családból. Rómában tanult és Sirmiumban (Sremska
Mitrovica) kezdte pályafutását. 374-ben, milánói működése kezdetén a nép közfelkiáltással a város püspökévé választotta és december 7-én fölszentelték. Igaz
pásztora volt népének, az egyház jogait és az igaz hitet az ariánus eretnekségek
ellenében megvédte. Beszédei Szent Ágoston megtérését eredményezték. 397.
április 4-én, nagyszombaton halt meg Milánóban. Az ambrózián liturgia ma is él.
HÁZI KÉSZÍTÉSŰ KARAMELLÁS SZALONCUKOR
50 dkg kristálycukrot ép zománcú tálba vagy lábasba teszünk. Kiveszünk belőle
3 evőkanállal és palacsintasütőben óvatosan barnára pirítjuk. A kristálycukorra 2 dl
tejszínt vagy tejet öntünk és forraljuk. A megpirított cukrot beleöntjük; időnként
megkeverve addig forraljuk, amíg zsírszerű nem lesz. Végül vajazott tálcára öntve
kinyújtjuk vagy lapítjuk és kockára vagy hosszúkás darabokra vágjuk. Ízesíthető
kakaóval, citrom levével, héjával, narancs levével vagy darált dióval.

