RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. aug.26-szept. 2.

GYERMEKIMA FELNŐTTEKNEK IS
Te tudod, hogy mi kell nekem,/ édes Megváltó Istenem.
Add meg, ami jóra visz,/ mégha én nem kérem is.
Te tudod, hogy mi árt nekem,/ édes Megváltó Istenem.
Ne add azt, mi bajba visz,/ mégha naponta kérem is. Amen.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Évközi 21. vasárnap)
1./ Pénteken az esztergomi prímási bazilika szentelési ünnepe zárja a nyarat.
2./ Írassatok szentmiséket a következő hónapokra is.
HETI MISEINTENCIÓK
Szombat 19 h BB +Balogh Ferencné Margit édesanya
ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP: augusztus 26.

É

8 h KG

+Lesti László férj és édesapa

É

10 h SZL

Élő Mihály hálaadása 74. születésnapon; ad int. ord
Hétfőn és kedden nincs szentmise!

É

Szerda 7 h G
Csütörtök 19 h +édesapa (10. évf.)
Péntek 7 h
12.30 h Leindler Jánosné temetése a péceli római katolikus temetőben
Szombat 19 h G +Bagi Mátyás és +családtagok
ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP: szeptember 2.
8h G
+Móricz Lajos ( 33.évf.)
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10 h G
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+Pipás Ignác nagyapa; pro populo
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Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII.kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32
Megjelenik hetente. Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya
Szerkesztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com
rakoscsaba.plebania.hu

A HÉT SZENTJEI
21-én, szerdán: Szent X. Piusz pápa. Giusuppe (dzsuzeppe) Sarto 1835-ben
Veneto tartomány Riese falucskájában született. 23 évesen szentelték pappá, s e
tisztét példásan gyakorolta. 1884-ben mantuai püspök, majd 1893-ban velencei
pátriárka lett. 10 évvel később választották pápának. A mindent Krisztusban
megújítani jelszóval vette át a kormányzást XIII. Leó után. Meg is valósította ezt a
lélek egyszerűségében, szegénységben és bátorságban. Ezekkel az erényekkel
szította föl a katolikus életet a hívek között. Kora tévedéseivel bátran szembeszállt
és a papsággal letétette az antimodernista esküt. A modernista mozgalmárok
célul tűzték ki a katolikus hit megváltoztatását, és mint a humanizmus, úgy ez az
irányzat is az embert igyekezett Isten helyébe tenni. A XX. sz. hatvanas éveiben
ez az akadály is elhárult útjukból, s törekvésük napjainkra beérett. X. Piusz pápa
1914. augusztus 20-án halt meg.
22-én, kedden: Szűz Mária királynő. Nagyboldogasszony oktávájának
zárónapja. Számos nép és nemzet tiszteli királynőjeként a Szűzanyát. A franciák
az alábbi szép népénekkel fejezik ki iránta hűségüket:
Jöjjetek, keresztények, a fönséges Máriához két térden kegyességét kiesdeni.
Egyesüljünk mind, hangunk és szívünk, hogy megérintsen ez a drága Királynő.
refrén: Franciaország Királynője, könyörögj érettünk, reménységünk benned van.
23-án, szerdán: Limai Szent Róza szűz. Peru fővárosában, Limában
született 1586-ban. Már otthon gyakorolta az erényeket. Amikor 1606-ban
fölöltötte Szent Domonkos harmadik rendjének öltözetét, a bűnbánat és a
misztikus elmélkedés útján jelentősen előrehaladt. 1617. augusztus 24-én halt
meg Limában.
24-én, csütörtökön: Szent Bertalan apostol. Kánában született. Fülöp
apostol kísérte őt Jézushoz. A hagyomány szerint az Úr Jézus mennybemenetele
után Indiában térített, és ott is szenvedett mártíromságot.
25-én, pénteken: Szent IX. Lajos király. 1214-ben született és már 22 éves
korában Franciaország királya lett. Házasságában 11 gyermeke született, akiket
példásan és gondosan nevelt. Kitűnt a bűnbánat és az imádság buzgó
gyakorlásában, valamint a szegények istápolásában. Uralkodása során nemcsak
országa és a népek békéjére volt gondja, hanem lelki szükségletükről is
gondoskodott. Jeruzsálembe Jézus sírjának fölszabadításáért keresztes
hadjáratot indított. Kárthágó mellett érte a halál 1270. augusztus 25-én.
Kalazanci Szent József. A spanyolföldi Aragónia szülötte 1557-ből. Kitűnő
nevelést kapott. 1583-ban pappá szentelték. Előbb hazájában működött, majd
Rómába költözött, ahol a szegény gyermekek nevelésén fáradozott. 1617-ben
megalapította a piarista rendet ugyanezzel a céllal. Sokat tűrt, irigyeinek
rágalmaitól szenvedett. Rómában hunyt el 1648. augusztus 25-én.

