
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. április 8-15.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 2., fehér  vasárnapja, az isteni irgalmasság ünnepe) 

 
1./ Ma van az isteni irgalmasság ünnepe, melyen teljes búcsút nyerhetünk.  
 
2./ Napjainkban a hitét vesztett Nyugat-Európa rendkívül nehéz időket él át. 
Magyarország ma jó úton jár, biztonságos és nemzetközi tekintélye is növekszik. 
Őrizzük ezt meg! Ma még elég csak tollat fogni, s vele a jót megjelölni. Minden 
választásra jogosult hívő érezze hazája iránti kötelességének választójogával élni! 
A bölcs és józan döntés katolikus intelligenciát kíván, amit a Szentlélektől 
kérjünk! Ő segít kiválasztani azt a pártot, melynek programja legközelebb 
állnak Jézuséhoz. Vegyük észre az elért jó eredményeket! Ne a bosszú vagy az 
érzelmek vezessenek, mert azok rossz következményei most kijavíthatatlanok! 
 
3./ Ma de. 10 órakor a Harmónia női kar Delibes: Missa brevis-ét énekli. 
 
4./ Csütörtök du. 17 órától történelemóra, péntek reggel ½ 8-kor fatimai áhítat lesz 
 
5./ Jövő vasárnap 18-kor jótékonysági koncert lesz a mentőszolgálat javára.                                                          

MISEINTENCIÓK 
Szombat G 18     A jó választásért és egy magyar Magyarországért                  É 
               19-20 h   Csöndes szentségimádás Magyarországért és Európáért   CS                                               
HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA: április 8                                                                             
8 h    G                +József és neje Erzsébet                                                          É                           
9 h    Zs              +Elvíra (79. sz.nap és 1. évf.)  É                                      
10 h  G                +Maróti József édesapa (sz.nap)                                              K                                                  

Kedd 18 h                                                                                                            CS                                                   
Szerda 7 h                                                                                                           CS                                      
Csütörtök 18h                                                                                                     CS                                                      
Péntek 7 h          Élő unokák boldogulása                                                            É 
        7.30 h                                      Fatimai áhítat                                               CS 
Szombat 15 h G Somogyi Péter és Gyulavári Adrienn esküvője                         É 
                18 h G Élő családtagok, vmint +Kiss Károly (sz.nap)                           É                                        
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: április 15.  
8 h   G                  +Szórád Gyula férj (2. évf.) és +József édesapa                     É                                             
9 h   G                  +Simon Ferenc édesapa (72. évf.)                                           É                       
10 h Zs               +id. Maslowski Ferenc és neje              É        
18 h           Jótékonysági koncert az Országos Mentőszolgálat javára         É-Z                                          

 



 

FEHÉRVASÁRNAP: AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE 
 

 A lengyel Maria Faustina Helena Kowalska (1905-38) az Irgalmasság Anyja 
Nővérei Kongregációjának tagja az egyház legjelentősebb misztikusainak egyike. 
1993. április 8-án lépett a boldogok, 2000-ben pedig a szentek sorába II. János 
Pál pápa rendelkezése szerint, aki a Dives in misericordia (az irgalomban gazdag) 
kezdetű enciklikájában így tanít: „Az egyház soha, egyetlen történeti korszakban –
különösen egy olyan időszakban, mint a mi korunk- sem feledkezhet meg arról, 
hogy könyörögve imádkozzék Isten irgalmáért a rossz sok fajtája ellen, amelyek 
szorongatják és fenyegetik az emberi nemet. Ez egyébként a Jézus Krisztusban 
élő egyház elsődleges joga és kötelessége Isten és az emberek iránt. Minél 
inkább eltávolodik az ember Istentől és az irgalom misztériumától…, az 
egyháznak annál inkább joga és kötelessége, hogy ’hathatós kiáltással’ forduljon 
az isteni irgalomhoz. Ez a kiáltás különösen is sajátja korunk egyházának…” 
 Egy tízgyermekes, szegény, vallásos parasztcsalád harmadik gyermekeként 
született Glogowiecben, akit a Helén névre kereszteltek. Gyermekkorától kezdve 
mély, vallásos lelkület, az ima szeretete, szorgalom, engedelmesség és az emberi 
nyomor iránti érzékenység jellemezte. Csak két és fél évig járhatott iskolába, mert 
16 éves korától szülein kellett segítenie szolgálólányként Aleksandrówban és 
Lódzban. A hivatás hangja már hétéves korában megszólal szívében, de szülei 
nem akarják, hogy kolostorba lépjen. Ezért maga is küzdött elnyomni az isteni 
hívó szót. Az egyik látomásában megjelenő szenvedő Krisztus szemrehányó 
szavai mégis egy kolostor felé indították. Több helyen is zörgetett, de mindenütt 
elküldték. Végül belépett a varsói Irgalmasság Anyjáról Nevezett Kongregációba 
1925. augusztus 1-jén, ahol a Mária Fausztina rendi nevet kapta: „Az volt a 
benyomásom, mintha a paradicsomi életbe léptem volna be. Szívem egyetlen 
hálaima volt.”  Újoncidejét Krakkóban töltötte. Itt tett örök fogadalmat öt év múlva. 
Mint szakács, portás és kertész dolgozott ugyanott, illetve Plockban és Vilniusban. 
Buzgón teljesítette kötelességeit, hűségesen követte rendje szabályait (biztos 
farizeusi gőggel, ahogy ma jellemzi egy Bergolio a hitük szabályait becsületesen 
követő jó híveket -a szerk.); áhítatos, hallgatag, de mégis derűs, tele jóindulatú és 
önzetlen felebaráti szeretettel, akiről semmi sem árulta el gazdag misztikus életét. 
 Küldetése Isten irgalmas szeretetét az emberek emlékezetébe idézni, és a 
keresztényi bizalom és irgalom szellemében megismertetni velük az isteni 
irgalmasság kultuszának újabb formáit a vallásos élet megújítására. 
 Az irgalmas Jézus képe Plockban, 1931. február 22-i látomás alapján 
készült: a fehér ruhás Jézus jobbját áldásra emeli, bal kezével a Szívére mutat, 
amelyből egy piros és fehér sugár tört elő egy írással: „Jézusom, bízom Benned!” 
A fehér sugár a lelket megtisztító víz, a piros pedig a lelket éltető vér ábrázolása. 
 Az ünnep: megtartását 1931-ben kérte Jézus az ő képének megáldásával 
mindig fehérvasárnapon, mint utolsó mentőövet, mert egyes lelkek elvesznek. 
 Az irgalmasság rózsafüzére szövegét 1935-ben diktálta Jézus Isten dühét 
csillapítandó és bocsánatáért esdeklő imaként. 
 Az irgalmasság órája Jézus kereszthalálának ideje, du. 15 óra, mely a 
keresztút végzésére legalkalmasabb idő. Ezt 1937-ben közölte Jézus Krakkóban. 
Ma, midőn az ellenség a kapuban, különösen aktuális Isten irgalmáért esedezni! 
                                                                                                      


