RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. március 8-15.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJÁN
1./ Ma de. 9 és 10 óra között, illetve hétfő este 18 órakor a márciusi NEK-esten
összeköttetőink segítséget adnak a kongresszusi regisztrációhoz. Ma de. 9-től 10ig jegyek válthatók a Passió 2020 c. április 4-i sportarénai programra.
2./ Ma de. a 10 órai koncert-nagymisén az egyesített Szent Alberik- és Szent
László-kórus előadásában elhangzik Kodály Zoltán: Missa brevis és nagyböjti
motetták. Szólót énekel: Kővári Eszter Sára, Zámbó Szivia és Kiss Edit, orgonál:
Mészáros Zsolt Máté orgona-művész, vezényel: Somogyvári Ákos.
3./ A püspöki kar körlevelet adott ki a koronavírus megjelenése miatt, amely a
Híresztelőben és a hirdetőtáblán olvasható. Pánikra nincs ok, de a higiéniára nagy
figyelmet kell fordítanunk! A köznapi szertartások is már a templomban lesznek.
4./ Péntek reggel ½ 8-kor fatimai, este 18 órakor pedig keresztúti áhítat lesz.
5./ Szombat de. 10 órától Ökumenikus Amatőr Asztalitenisz-bajnokság lesz a
rákosligeti TOPSIN pingpong-klubban gyermek és felnőtt kategóriákban. Nevezés
e-mailen: halde68@gmail.com, infó Halász Dezsőnél, mobiltel.: 06/706-147-147.
6./ Jövő vasárnap, nemzeti ünnepünkön kis agapé lesz a hittanteremben.
7./ Ma bizalommal kérjük bőkezű adományaitokat templomunkért.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h +Kurunczi István és +szülei (34. évf.)
É
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA: Istenes Szent János; nők napja; március 8.
8h G
+Maróti János édesapa (33. évf.)
É
10 h G
Élő Tüzes Marcell Sámuel (25. születésnap) missa latina
K
Kedd 18 h
+Bertha Antal OB. és neje (névnap) csütörtökön temetjük
É
Szerda 7 h
Élő Marcell Sámuel CS; 12.45 h +Nagy János temetése Közt. É
Csütörtök 11.45 h +Bertha Antal temetése a köztemetőben
É
18 h
Élő József férj és édesapa (név- és 80. születésnap)
É
Péntek 7 h
Élő Ngamba Mungwala Albert sac. SVD és +Rokay Janka
CS
7.30 h
Fatimai ájtatosság CS; 18 h Keresztúti ájtatosság
É
Szombat 11 h +Fási Jánosné Ilona temetése misével, madárdombi templom É
18 h A Pataki- és a Nagy-család +tagjai
É

INTÉZKEDÉSEK A JÁRVÁNY MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN
A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezések lépnek életbe:
TEMPLOMOK:
-kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldozás elhagyását és a
kézbe áldozás általánossá tételét;
-kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék
kezüket vagy vírusok ellen hatékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos
kézfertőtlenítővel;
-a gyóntatóhelyiség legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra
kérjük fólia rögzítését;
-kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
-amennyiben a hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez
vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.
EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK, ISKOLÁK ÉS PLÉBÁNIÁK
-kérjük, mindenben kövessék az illetékes állami szervek előírásait;
-kérjük a gyakori. lehetőleg óránkénti gondos szellőztetés elvégzését;
-kérjük, hogy az illemhelyek mindig legyenek ellátva elegendő szappannal,
papírtörölközővel és egészségügyi papírral;
-kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe lépők, az illemhelyet használók számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben (pl.
szenzoros alkoholtartalmú kézfertőtlenítőszer-adagoló).
BETEGELLÁTÁS
-kérjük a betegellátásban résztvevőket az országos tisztifőorvos által kiadott
járványügyi rendelkezések betartására;
-a házi betegellátásban kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás előtt és
után fertőtlenítsék kezüket.
Budapest, 2020. március 5.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
A vasár- és ünnepnapi szentmiséről betegség miatt indokoltan távolmaradók
nem követnek el bűnt, ezt nem is kell meggyónniuk. Aki esetleg jobban tart
bárminemű fertőzéstől, végezzen lelkiáldozást, fölindítva magában a szentségi
Jézus iránti benső vágyat. Aki valóban akut fertőző betegségben szenved, ami
nem biztos, hogy a koronavírustól van, maradjon otthon és kúrálja magát!
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