
 

 
 

 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. aug. 25-szept. 1.  
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 21. vasárnap) 
 

1./ A hét ünnepei: Ma Szent IX. Lajos király és Kalazanci Szent József, 
szerdán Szent Ágoston püspök, csütörtökön Keresztelő Szent János 
mártíromsága, szombaton pedig az esztergomi prímás-érseki bazilika 
fölszentelésének ünnepe lesz. 
 
2./ A szeptemberi Adoremus átvehető a sekrestyében. Az Esztergom-
Budapest című főegyházmegyei képes újság ingyen van a hátsó kisasztalon. 

 

 
  

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 19 h G +Balogh Ferencné Margit édesanya                      É 

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP: Szent Lajos és Kalazanci Szent József; aug. 25. 
8 h   G                   +ifj. Fekete Jánosné Ilona és a Rózsa-család halottai    É    
9 h   G                                  Horváth Domos Ákos keresztelője        
10 h G            Élő Mihály hálaadása 75. születésnapon      É                                                                                                                                                                                                                                 

Kedd 19 h                                 Ma nincs szentmise!                                                                                    
Szerda 7 h           +Bognár Tivadar (20. évf.)                                                           É                                         
Csütörtök 19 h    +Furák Mihályné Regina édesanya (névnapi megemlékezés)    É                                                                                                          
Péntek 7 h           Élő János és Andrea hálaadása 21. ház. évf.-n                          É                                                                           
Szombat 19 h      +Bagi Mátyás és +családtagjai                                                    É                                                        

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP: szeptember 1. 
8 h    G           +szülők és testvérek      É                                                                                          
                                                                                              
10 h  G                 +Pipás Ignác nagyapa      É                                                                                                                                                                                       
                                                               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
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SZENT IX. LAJOS KIRÁLY (1219-70) 
 
    Beauvais (bové) tartományban, Poissyban (poásszi)-ban vagy La Neuville-en-
Hez (la növill en ez)-ben született 1219-ben. 12 éves volt apja halálakor, ezért 
anyja, Kasztíliai Blanka jó politikusként uralkodott helyette, és gondos nevelésben 
részesítette. A hit alapjait jól adta át fiának, aki irtózott a bűntől. 1226-ban 
megkoronázták Lajost, majd 8 évvel később feleségül vette Provence (provansz)-i 
Margitot. Lajos 1236-ban vette át a kormányzást anyjától. A III. Henrik angol király 
által ellene szított vazallusai lázadását leverte. Egy betegség alatt megfogadta, 
hogy a keresztes háborút szervez a Szentföld visszaszerzésére a muzulmánoktól. 
Ezt meg is indította Egyiptom felől. Közben fogságba esett, de kiváltották. Anyja 
halála után 1254-ben visszatért Párizsba, hogy serényen intézze Franciaország 
ügyeit. Elutasított minden fényűzést, inkább alázatos szerzetes volt, mint király: 
napi mise, zsolozsma volt a lelkiélete; vezekelt (övvel), sokat böjtölt és alázatos 
maradt, de ezek dacára jó férj és családapa volt. Uralkodása idején hazája a béke 
korszakát élte. Lajos király nem volt sem nagy hadvezér, sem nagy politikus, ám 
rendkívüli ember, aki megtestesítette a keresztény királyok modelljét. A Tuniszban 
1270. augusztus 25-én kolera miatt elhunyt szent királyt VIII. Bonifác pápa 27 év 
múltán oltárra emelte, és ünnepét annak égi születésnapjára tette. 


