
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. január 8-15. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI  
(Évközi 1. vasárnap: Urunk megkeresztelkedése) 

 
1./ Ma, Urunk megkeresztelkedése ünnepével véget ér a szűkebb karácsonyi idő. Mi 
azonban gyertyaszentelőig meghagyjuk a fenyőfákat és két hétig még lelkesen 
énekelgetjük a karácsonyi, újévi és vízkereszti énekeket. 
 
2./ Kedden, ill. a rákövetkező hét keddjén és csütörtökén az esti szentmise elmarad!  
 
3./ Csütörtök este 17 órakor történelemóra, péntek reggel ½ 8-kor fatimai ájtatosság. 
 
4./ Egy hét múlva, január 15-én, az elvándorlók és „menekültek” vasárnapján du. 16 
órakor lesz templomunkban a keresztények egységéért szokásos imahét 
megnyitása a rákoscsabai keresztény felekezetek papjaival, papnőivel és híveivel. 
 
5./ A mozgó ünnepek 2017-ben: hamvazószerda március 1-én, húsvétvasárnap 
április 16-án, pünkösdvasárnap június 4-én, úrnap június 18-án, Jézus Szentséges 
Szívének pénteki ünnepe pedig június 23-án lesz. 
 
6./ Ma, a januári nagyszabású gyűjtéskor bizalommal kérjük nagylelkű anyagi 
támogatásotokat a templom fönntartására.   

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h Zs +G. Molnár István (20. évf.)                                                        É                                                                          
ÉVKÖZI 1. VASÁRNAP: Urunk megkeresztelkedése; január 8. 
8 h   M                 +szülők és nagyszülők                                                                 É                                                               
9 h   HS               Élő Katalin                                                                                    É                   
10 h Zs                A Borbás-család élő és +tagjai                                                    É                  
Kedd 18 h                                  Ma nincs szentmise!                                                                                    
Szerda 7 h                                                                                                              CS 
Csütörtök 18 h   +Rafael Jánosné Mária OB. (templomban; dec. 14-i temetés)    É                                                                     
Péntek 7 h          Névnapi hálaadás, vmint az őrangyal és a védőszent tisztelete CS                                                                   
Szombat 18 h Zs                                                                                                     É 
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: Remete Szent Pál; migránsok világnapja; január 15. 
8 h   M                 +Fekete Jánosné Mária édesanya (48. évf.)                                É                            
9 h                                                                                                                             É 
10 h Zs                Ad int. ord.                                                                                    É 
16 h Zs                            Ökumenikus imahét nyitó igeliturgiája                        É 

 



EPIFÁNIA 
 

     Az antik időkben ez a görög szó egy istenség megjelenését vagy egy istenített 
uralkodó városba vonulását jelentette, ahol mint „megmentőt”, megváltót (görögül 
szótér) fogadták. A római karácsony előttre megy vissza az eredete Alexandriába, 
ahol Alexandriai Szent Kelemen említi már a III. sz. elején, hogy a basilidánusok 
gnosztikus szektája január 6-án Jézus megkeresztelkedését ünnepli, amely az ő 
értelmezésük szerint Isten Fiának születése. E dátum kiválasztását is egy pogány 
ünnep befolyásolta: január 5-ről 6-ára virradó éjszaka ünnepelték Alexandriában az 
idő és az örökkévalóság Eon nevű istenének születését, ünnepélyesen vizet merítve 
a Nílusból. Egy monda szerint ezen az éjszakán Dionüszosz görög istenség is 
megjelent, aki egyes helyeken borrá változtatta a vizet. A basilidánusoknál már 
korán ide kapcsolódott Jézus keresztségének és első, a kánai csodájának 
ünneplése. A keleti egyházban fontos keresztelési nappá lépett elő ez az ünnep. 
     A IV. sz. második felében a keleti és nyugati születésnap ünnepének kölcsönös 
átvétele jött el, de Jeruzsálemben és az örményeknél még ez nem történt meg. A 
római karácsony-ünnep átvételével keleten elveszti az epifánia Jézus születése és a 
háromkirályok az ünneplését, amely inkább karácsonyra tevődött át. Epifánia 
tartalmában Jézus megkeresztelése és a Jordán megszentelése jelent meg egy 
kereszt vízbe merítésével. É-Afrika és Róma a bölcsek hódolatával vette át epifánia 
ünnepét. Galliában epifániakor a bölcsek hódolatát, a kánai menyegző borcsodáját 
és Jézus megkeresztelkedését ünnepelték. Később ezt vette át Róma is.  
 

JÓZSEF ATTILA: BETLEHEMI KIRÁLYOK 
 

Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk!/ Három király mi vagyunk. 
Lángos csillag állt fölöttünk,/ gyalog jöttünk, mert siettünk, 

kis juhocska mondta –biztos/ itt lakik a Jézus Krisztus. 
Menyhárt király a nevem./ Segíts, édes Istenem! 

 
Istenfia, jónapot, jónapot!/ Nem vagyunk mi vén papok. 

Úgy hallottuk, megszülettél,/szegények királya lettél. 
Benéztünk hát kicsit hozzád,/ Üdvösségünk, égi ország! 

Gáspár volnék afféle/ földi király személye. 
 

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!/ Jöttünk meleg országból, 
Főtt kolbászunk mind elfogyott,/ fényes csizmánk is megrogyott, 

hoztunk aranyat hat marékkal,/ tömjént egész vasfazékkal. 
Én vagyok a Boldizsár,/ aki szerecseny király. 

 
Irul-pirul Mária,/ boldogságos kismama. 

Hulló könnye záporán át,/ alig látja Jézuskáját. 
A sok pásztor mind muzsikál./ Meg is kéne szoptatni már. 

Kedves három királyok,/ Jóéjszakát kívánok. 
 
 
 


