
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. május 6-13.  
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 6. vasárnapja: anyák napja és tömegtájékoztatási világnap) 

 
1./ Ma szeretettel köszöntjük az édesanyákat. A tömegtájékoztatás világnapja 
eszünkbe juttatja, hogy a tájékoztatás soha nem volt még ilyen manipulatív és 
hazug. Válogassuk meg jól, miből tájékozódunk. Ma tartjuk a nagygyűjtést. 
 
2./ Már a nyári miserend szerint vasárnapokon reggel 8 és de. 10, kedd, 
csütörtök és szombat este pedig 19 órakor mutatjuk be a szentáldozatot. 
 
3./ A szép májusi litániákat páros napokon este ½ 7-kor, páratlanokon 
pedig a reggeli szentmisék után végezzük. „Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek!”  
 
4./ Áldozócsütörtökön este ½ 6-kor kezdődik a tanév utolsó történelemórája. 
 
5./ Jövő vasárnap üljük Urunk mennybemenetelének ünnepét és köszöntjük 
ünnepélyes rózsafüzérrel és litániával a Fatimai Szűzanyát de. 9 órakor. (Off.) 

 
HETI MISEINTENCIÓK 

Szombat 19 h   +Imre                       É 
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA: a tömegtájékoztatás világnapja; május 6. 
8 h   G                 Élő Johanna Róza (16. születésnap)    É    
9 h   G                                  Ünnepélyes loretói litánia      É     
9.30 G                            Bakos Gergely András keresztelője     CS                     
10 h Zs               Pro populo; élő Róbert és Judit hálaadása házassági évfordulón É                                                                         
Kedd 19 h          A Hérincs- és a Parula-család élő és +tagjai          (előtte litánia)  É                                                                                          
Szerda 7 h                                                                                         (utána litánia) CS 
Áldozócsütörtök 19 h  Élő Viktor és Kata hálaadása ház. évf.-n     (előtte litánia)  É                                                                                           
Péntek 7 h                                                                                         (utána litánia) CS                    
Szombat 19 h    +Dóczi János és +Kőműves Mária éanyja              (előtte litánia)  É                                       

HÚSVÉT 7., MENNYBEMENETEL VASÁRNAPJA: Fatimai Szűz Mária; május 13. 
8 h    G                                                                                                    É                           
9 h    G              Ünnepélyes fatimai ájtatosság rózsafüzérrel és litániával     É                          
10 h  Zs             +Eszes Antal és +fia       É 
11 h  G                                 Kovinyi Noel Gábor keresztelője                                 CS                                                                                              

    
 

 



 

ANYÁK NAPJA 
 

     Anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk 
meg. Országonként más és más napokon tartják, nálunk május első vasárnapján. 
     Anyák napja története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi 
ünnepségeket tartottak az istenek anyja, Rhea és vele az édesanyák tiszteletére.  
     Angliában az 1600-as évektől e nap keresztény vallási tartalmat kapott, és a 
húsvétot követő negyedik vasárnapon tartották. A szolgálókat is elengedték, hogy 
hazamehessenek távolban élő édesanyjukat fölköszönteni. Erre az alkalomra 
készítették az anyák süteményét. 
     Az Egyesült Államokban Bostonban köszöntötték őket 1872-től. 1907-ben Anna 
M. Jarvis próbálta nemzeti ünneppé nyilváníttatni május második vasárnapján 
elhunyt édesanyja emlékére. Wilson elnök 1914. május 9-i proklamációjával 
hivatalos ünneppé is tette a kért napra. Európában csak ezt követően jelent meg, 
főleg a ráépülő virág-, édesség- és ajándékkereskedelem sürgetésére. Az anyák 
napja szellemi szerzője, Jarvis –látva, milyen kereskedelmivé vált az ünnep-, már 
megbánta, hogy ünneppé tétette anyák napját. 
     Hazánkban 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezte a májusi 
Mária-kultusz (litániák)  szép és dicséretes hagyományaira építve. 

 
A HÉT SZENTJEI 

 
     Május 7-én, hétfőn: Boldog Gizella királyné. 980 körül született 
Regensburgban bajor hercegi családból.  Fivérét, II. Henrik császárt is a szentek 
sorában tiszteljük. Szent Wolfgang (Farkas; ünnepe okt. 31.) nevelte, majd a 
gandersheimi kolostorban tanult, és apácának készült. Amikor Géza fejedelem 996-
ban fia, István számára feleségül kérte, igent mondott, és vállalkozott Istvánnal 
együtt a magyarság megtérítésére. Gyermekei közül csak Szent Imre herceg érte 
meg a felnőtt kort. Veszprémben apácakolostort alapított. A hagyomány neki 
tulajdonítja az arannyal hímzett koronázási palástot és a pápának ajándékozott 
miseruhát. Udvarhölgyeivel együtt ő látta el egyházi ruhákkal az első magyar 
templomokat. Élete –hazánk sorsával együtt- Szent István király halála (1038. aug. 
15.) válságosra fordult. Birtokai egy részét elkobozták, őt magát  pedig a veszprémi 
kolostorban felügyelet alatt tartották.  Végül 1045-ben III. Henrik  hadseregének 
segítségével hagyta el Magyarországot.  Passauban, a niedernburgi kolostorban  
előbb egyszerű bencés szerzetesnő, majd apátnő volt. 1060 körül bekövetkezett 
halála után rövidesen szentként kezdték tisztelni. Szentté avatási eljárása csak 
1911-ben kezdődött, és azóta sem zárult eredménnyel. 
     Május 12-én, szombaton: Szent Néreusz, Achilleusz és Pongrác vértanúk.   
Néreusz és Achilleusz hadbírák voltak. Megtérésük után elhagyták a katonai pályát, 
ezért halálra ítélték őket, valószínűleg 304-ben, Diocletianus császár idején. 
Domitilla temetőjében, a Via Ardentinán temették el őket. Tiszteletükre bazilikát is 
építettek. Pongrác is Diocletianus alatt szenvedett mártíromságot, szintén 304-ben. 
Sírja a Via Aurrelián található, fölébe Szimmachusz pápa templomot építtetett. 
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