RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. december 15-22.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Advent 3., gaudete vasárnapja)
1./ A Kaszap István Alapítvány szervezésében hétfő du. 13 órakor zarándokbusz
indul (1000.- Ft-os részvételi díjjal) Székesfehérvárra a rákoskeresztúri szakorvosi
rendelő parkolójából Kaszap István sírjához boldoggá avatásáért szokásos
püspöki nagymisére (este 17 h) halála 84. évfordulóján. Bővebb információ a
hirdetőtábán és az ingyenes asztalon lévő szóróplapokon olvasható. Jelentkezni
lehet Újtelepen Kerekes Margitnál (mobiltel.: 06/209-716-995).
2./ Az adventi lelkigyakorlatot Vaslabán Csaba atya csütörtök és szombat este 18,
illetve jövő vasárnap reggel 8 órakor tartja. A karácsonyi szentgyónás elvégzésére
alkalmat ad az atya fél órával a szentmisék előtt.
3./ Péntek reggel 6 órakor tartjuk az utolsó rorátét bent a templomban.
4./ A gyermekek karácsonyi pásztorjátéka jövő vasárnap de. 9 órakor kezdődik.
5./ Péntekig még lehet hozni élelmiszer-csomagokat a szegények javára.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h
+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
Hétfő 6 h
É
Kedd 18 h
+Szórád Gyula (3. évf.) és +Szórád József édesapa
É
Szerda 6 h
A Kollár-, a Kovács- és a Mándli-család élő és +tagjai
É
Csütörtök 18 h VCS +édesapa és két +nagyapa (névnapi megeml.) triduum 1.É
Péntek 6 h
É
Szombat 18 h VCS +Merva Ferkó
tridum 2. É
ADVENT 4. VASÁRNAPJA: Boldog Brenner János; december 22.
8 h VCS
+Kardos István és neje Rozália
É
9 h GY
karácsonyi pásztorjáték
K
10 h G
+Szilágyi Ferenc és neje, vmint +nagyszülők
É
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KARÁCSONYI SZERETETHIMNUSZ
Ha házamat fenyőfákkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal
díszítem föl, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra,
ízletes ételeket főzök és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő,
de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi
dalokat zengek és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a
családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem
föl, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus
Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.
LÉLEKEMELŐ APRÓSÁGOK
A szobor. Az idősebb Cato egyik barátja fölháborodott azon, miért nem
emeltek szobrot Rómában Catonak. Egyben fölajánlotta, hogy bizottságot hív
össze, amely majd szorgalmazza a szoborállítást.
-Sose tedd! –mondta Cato. –Én szívesebben veszem, ha az emberek azt
mondják, miért nincs itt Catonak szobra, mintha azt mondanák, mit keres itt Cato
szobra.
Ezt a bölcsességet átvehetnénk mindennapjainkba . Nem megyünk el oda,
ahová nem hívnak, mert jobb, ha azt kérdezik, miért nem vagyunk ott. Inkább
hallgatunk, semhogy megkérdezzék, minek beszéltünk!
Hasznos gyógyszer. Egy szertetházban teljes elégedetlenség uralkodott. A
bentlakók mindenben találtak valami kivetnivalót. Az étel nem ízlett, a házirend túl
szigorú volt, egymással is mindig elégedetlenek voltak és marakodtak. Idő múltán
új vezetőt kapott az otthon, aki ezeket látva elkezdett mindenért hálát adni a
közös ima alatt. Eközben mindent külön megnevezett: a biztos menedéket és
gondosodást nyújtó házat, a jó ágyat, a meleg szobát és így tovább hálát mondott
mindenért Istennek. Ezt mindennap megismételte és lassan megelégedettség,
békesség és öröm költözött a házba a civódás helyére. Hasznos gyógyszer ez
minden házban, ahol elégedetlen arcok és panaszok vannak. (Amikor mindenkit
kritizálsz és leszólsz, legyen annyi a pucádban, hogy megkérdezed magadban, te
képes volnál-e jobban csinálni, mint akit, amit leszólsz. Ha pedig nem, vedd
vissza az agyarakat!)
NEVESSÜNK!
Vélemény. Két barát beszélget. –Képzeld, öregem, ma történt meg először
20 évi házasságunk során, hogy a feleségemmel egyezett a véleményünk. –Igen?
És miben? Hogy kár volt összeházasodnunk!

