RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. október 6-13.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Évközi 27. vasárnap: Szent Brúnó)
1./ Októbertől már a téli rend szerint az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek. A
szentolvasó-ájtatosságokat a szentmisék után tartjuk: vasárnap de. 9, kedd,
csütörtök és szombat este 18.30, szerda és péntek reggel 7.30 órakor.
2./ Kedden lesz a Magyarok Nagyasszonya tanácsolt főünnepe. A Fatimai
Szűzanya ájtatosságát szombat este ½ 7-kor előrehozva tartjuk.
3./ Jövő vasárnap tartjuk az októberi nagygyűjtést.
4./ Jövő vasárnap de. 10 órakor Cserháti Ferenc püspök úr szolgáltatja ki a
bérmálás szentségét 25 fiatalnak. Közreműködik templomunk Krisztus Királyvegyeskara.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h MM +János és Erzsébet nagyszülők és +rokonok
É
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP: Szt. Brúnó; az aradi 13 vértanú gyásznapja; okt. 6.
8h G
+Maróti Jánosné Gizella édesanya (46. évf.)
É
9h G
Ünnepélyes szentolvasó és litánia
É
10 h G
+Bartal Lajos és neje Szűcs Irén szülők; pro populo
É
11 h G
1 fiú és 4 lány keresztelője
CS
Kedd 18 h
+György és Magdolna szülők
É
Szerda 7 h +Hernádi József éapa (25. évf.), József és Anna nagyszülők és a É
Hernádi-család élő tagjai
11.15 h
+Baranyai Mihály temetése Nagytétényben az Angeli úton.
Csütörtök 18 h Élő Tibák Ferenc és neje Mária hálaadása 50. ház. évf.-n
É
Péntek 7 h
+Rokay Janka Mária (4. évf.)
CS
Szombat 18 h G A Lukács-, a Mózer-, a Rusztem és a Tóth-család élő és +t. É
ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP: október 13.
8h G
+Tóth József és neje Erzsébet szülők és +rokonok
É
9h H
rózsafüzér-ájtatosság
CS
10 h CSF
+Parlai Károlyné és +családtagok
K
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A HÉT SZENTJEI
Vasárnap: Szent Brúnó áldozópap. Kölnben született 1035 körül. Párizsban
nevelkedett, és pappá szentelése után teológiát tanított. A magányos élet után
vágyódva 1084-ben megalapította a karthauziak rendjét. II. Orbán pápa magához
hívta, hogy segítse őt az egyház problémáinak megoldásában. A calabriai
Squillace melletti Szent István-kolostorban halt meg 1101. október 6-án.
Hétfő: A Rózsafüzér királynője, vagyis az Olvasós Boldogasszony. Ezt az
ünnepet Szent V. Pius pápa rendelte el a Lepantónál aratott 1571. évi győzelem
emlékére, amelyet a rózsafüzér imádkozása révén az Istenszülő segítségének
tulajdonítottak. Az ünnep mindenkit Krisztus titkainak átelmélkedésére késztet a
Boldogságos Szűz Mária vezetésével, aki egyedülálló módon részese volt Isten
Fia születésének, szenvedésének és dicsőséges föltámadásának.
Kedd: Magyarok Nagyasszonya. Szent István királyunk halála előtt Szűz Mária
oltalmába ajánlotta szent koronáját és országát. Őseink ezt a fölajánlást szent
örökségként származtatták nemzedékről nemzedékre. Vaszary Kolos bíbornok,
hercegprímás, esztergomi érsek kérésére a Szentszék elismerte a Máriatiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, s XIII. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet
engedélyezett október második vasárnapjára. Szent X. Pius pápa ezt az ünnepet
október 8-ra tette át. 1980-ban e napon II. János Pál pápa a római Szent Péterbazilika altemplomában a II. Szilveszter pápától kapott –és a bazilika bővítése
miatt 1776-ban lebontott- kápolna helyett új magyar kápolnát szentelte föl ezzel a
titulussal.
Szerda: Párizsi Szent Dénes és vértanútársai. Tours (túr)-i Szent Gergely
szerint Dénes az Örök Városból, Rómából jött Galliába a III. sz. közepén. Ő lett
Párizs első püspöke, és a városhoz közel -föltételezések szerint a Montmartre-onszenvedett lefejezés által mártíromságot klérusának két tagjával: Rusticus pappal
és Eleutherius diakónussal. Alakját a párizsi Notre-Dame katedrális bélletes
kapujánál fejét kezében tartva ábrázolták.
Leonardi Szent János. A toscanai Lucca mellett született 1541-ben.
Gyógyszerészeti tanulmányait abbahagyva a papi hivatást választotta. Szívesen
prédikált, főként a szegény gyermekeket oktatta a katolikus hit alapjaira. 1574-ben
megalapította az Isten Anyjáról nevezett szabályozott papok társaságát, ami miatt
sokat kellett szenvednie. Ezért méltán látjuk benne annak az Intézetnek a
kezdeményezőjét, amelyet a hitterjesztésről elnevezve a pápák fejlesztettek
nagyszabásúvá. A különböző szerzetesközösségekben a fegyelmet és a rendet
szeretettel és éles elmével állította helyre. Rómában halt meg 1609. október 9-én.

