RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. november 17-24.
A PÁPÁK ÉS AZ ÁLLATOK
Assisi Szent Ferenc óta tudjuk, hogy az egyház szeretettanítása az állatokra
is kiterjed. Boldog IX. Pius nagy macskabarát volt, „akinek az udvarában még a
macskák is liberálisok” (na nem mint a maiak!). Utóda, XIII. Leó egy kutya és egy
cica gazdája volt. XII. Pius a madarakat kedvelte, akik étkezőjében vele ettek, s a
madáretetést az imádság egyik formájának nevezte. A macskakedvelő VI. Pál
pápát az foglalkoztatta, vannak-e állatok a mennyben? A jó XVI. Benedek pápa is
nagy állatbarát, akiről sok vidám fotó készült főleg macskáival. Renate Fabel
Francesco, a pápa macskája c. regénye cicaperspektívában láttatja igazhitű
Szentatyánk Vatikánját.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI NOVEMBER 16-17-ÉN
1./ Ma de. 9 és 10 óra között a hittanteremben kis agapé keretében osztják ki
karitász-munkatársaink az Erzsébet-kenyereket. Hívunk és várunk mindenkit.
2./ Kedd Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Ehhez kapcsolódik a jövő
vasárnapi országos gyűjtés a szegényeket segítő Magyar Karitász javára. Az
ingyenes asztal melletti karitász-perselyben főplébániánk szegényeinek gyűjtünk.
3./ Csütörtök a kis Szűz Mária templomi bemutatása, péntek Szent Cecília
vértanú-szűz, a szakrális muzsika patrónája, szombat pedig Szent I. Kelemen
pápa és Szent Kolumbán apát emléknapja lesz, amikor is este 19 órától mi is
bekapcsolódunk az országos szentségimádásba.
4./ Egy hét múlva Krisztus Király vasárnapján de. 10 órakor -énekkarunk
közreműködése mellett- szolgáltatjuk ki 65 éven fölötti idős és beteg, ill. a tartós
betegségben élő fiatalabb híveinknek a szentkenetet.
5./ Jövő vasárnap 15 órától „Imadélután lesz a rákbetegségek megállításáért, a
betegek gyógyulásáért és a bűnösök megtéréséért”, amely az esti 18 órai külön
szentmisével ér véget. Részletes program az ingyenes szórólapokon olvasható.
6./ Jövő évi egylapos és forgatható naptárak és katolikus kincses kalendáriumok
igényelhetők név és telefon megadásával a fizetős újságok asztalán db-szám
megadásával! Az ingyenes asztalról A Szent István-könyvklub karácsonyi
könyvajánló füzeteit ajánljuk figyelmetekbe.

HELFTAI NAGY SZENT GERTRÚD
A türingiai Eislebenben született 1256-ban. Ötéves korában került a helftai
ciszter apácák közé. Szorgalmasan tanult, mind az irodalomban, mind a
bölcseletben jártas volt. 1281-től misztikus benső egységben élt Istennel. Az
imádságnak és a szemlélődésnek köszönhetően gyorsan haladt a tökéletesség
útján. Ő a macskák védőszentje. 1301. november 17-én halt meg.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h ST +hívek; +Zeller Erzsébet
ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP: Nagy Szent Gertrúd; november 17.
8 h MM
+hívek; +Tóth István és neje Klára, vmint +rokonok

É
É

10 h EM
+Szórád Gyula (3. évf.) és +Szórád József
É
Kedd 18 h ZSP +hívek; +Hajnalka édesanya (születésnap)
É
Szerda 7 h RV
+hívek
CS
Csütörtök 18 h G +hívek; +Broda Ferenc férj, apa(1. évf.), +szülei és testvérei É
Péntek 7 h +hívek; Krisztus Kir.-kórusunk élő/+tagjai Szt. Cecília oltalmába aj. É
Szombat 18 h G +hívek; +Endre férj és édesapa (20. évf.)
É
ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP: Krisztus Király és a vietnami vértanúk; nov. 24.
8h G
Élő Mihály és Ibolya hálaadása 55. ház. évf.-n
É
10 h G
+hívek; +László édesapa
K
15 h
Imadélután kezdete közös imával és énekkel
É
16 h
Imaóra keresztúttal
É
17 h
Szentségimádás
É
18 h G A bűnösök megtérése, a betegek gyógyulása; a rák ellenszere megtal. É
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