RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. december 8-15.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Advent 2. vasárnapja: szeplőtelen fogantatás)
1./ Ma, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepén de. 9
és 10 óra között kis agapé várja a híveket a hittanteremben.
2./ Ma este 18 órától Régi idők karácsonya címmel a Rotunda Énekegyüttes
ad koncertet a középkori és a barokk zeneirodalom legszebb darabjaiból.
3./ A köznap reggeli 6 órás rorátékat a templomban, a kedd és csütörtök esti 18
órai miséket pedig a sekrestyekápolnában tartjuk. Ott lesz kedden du. 16 órától
templomunk évi szentségimádása és péntek reggel ½ 7-kor a fatimai áhítat is.
4. Ma tartjuk a decemberi nagygyűjtést. Kérjük bőkezűségeteket templomunk
fönntartásához. A szegények karácsonyára pénzt a hátsó karitász-perselyben,
tartós élelmiszereket pedig a főplébánián gyűjtünk.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h ST +Hovanyecz Mihály férj és +szülei, +testvérei
É
ADVENT 2. VASÁRNAPJA: szeplőtelen fogantatás; december 8.
8 h VL
+ifj. Fekete János báty (9. évf.)
É
10 h VL
A Hajcsik- és a Rátkai-család élő és +tagjai
K
18 h RÉ
Régi idők karácsonya (barokk hangverseny)
É-Z
Hétfő 6 h
+Ludányi Kálmán sac.
É
Kedd 16-18 h
Csöndes szentségimádás a téli kápolnában
CS
18 h
Élő András és Mária hálaadása 48. ház. évf.-n
É
Szerda 6 h
+segítőkész jó szomszéd
É
Csütörtök 18 h +Merva Ferkó (29. évf.)
É
Péntek 6 h
+János és Anna szülők
É
6.30 h
Fatimai áhítat a téli kápolnában
CS
Szombat 18 h G +Szabó József és neje Mária, vmint +hozzátartozóik
É
ADVENT 3. GAUDETE VASÁRNAPJA: december 15.
8h G
+Maróti József férj és édesapa (10. évf.)
É
10 h G
+Oravecz István és neje Katalin, vmint lányaik: Mária és Erzsébet É
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IMMACULATA CONCEPTIO – SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
Az egyháztörténelem leghosszabb ideig (33 évig) uralkodó pápája, Boldog
IX. Pius 1854. december 8-án ex cathedra Petri (Péter székéből, tévedhetetlen)
dogmaként az Ineffabilis Deus (Fogyatkozhatatlan Isten) kezdetű bullában, mint
kötelező hittételt mondta ki, hogy Szűz Mária életének első pillanatától fogva
mentes volt az áteredő bűntől, és a megszentelő kegyelem állapotában volt. Ez a
tanítás mind a keleti, mind a nyugati egyházatyáknál megvan. Alapja az
ősevangéliumban (Ter 3,15), a Napba öltözött asszony képében (jel 12.1) és az
Angyali üdvözletben található. Szűz Máriában a ránc és szeplő nélküli egyház
előképét látjuk, akit sem a bűn, sem annak következményei nem sújtottak.

