RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. március 15-22.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI A NEMZETI ÜNNEPEN
1./ A mai ünnep a hazaszeretetre és elődeink szabadságért vállalt hősiességre
emlékeztet. Ezekben ma kitartani és azokat bátran kifejezni maga a hőstett. Ez is
téma lehet a mai kis agapén. Csütörtökön Szent József tanácsolt főünnepe lesz.
2./ Péntek este 18 órakor keresztúti áhítatot és félórás szentségimádást tartunk, a
végén szentáldozással. Sok intézkedés történt a ragály ellen, de böjtre és imára
eddig csak a református egyház hívott. Csatlakozzunk hozzájuk a nagyböjt
péntekjein különböző engesztelő szertartásainkkal, hívva mindazokat, akik még
hisznek Istenben és az ima erejében.
3./ A szegények húsvétjára virágvasárnapig (IV. 5.) tartós élelmiszereket a
plébánián, pénzt pedig –egész évben- hátul a karitászperselyben gyűjtünk.
4./ A legújabb Adoremus átvehető a sekrestyében, az elmaradó Passió 2020
jegyeinek ára pedig –a jegyek ellenében- szerda de. 10 órától az irodában.
5./ Jövő vasárnap de. a 10 órai korális nagymisén a szkóla a katolikus egyház
hivatalos gregorián énekkincséből énekel, az elején aspergesszel.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h A Nagy- és a Pataki-család +tagjai
É
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: Hofbauer Sz. Kelemen; nemzeti ünn.; márc.15.
8h G
+Sándor édesapa és +Sándor fia (névnap)
É
10 h G
+László és Izabella, vmint élő és +családtagok
É
Kedd 18 h
Élő Mihály hálaadása keresztelési évfordulón
É
Szerda 7 h
+Bodnár Judit OB.
É
14 h
+Bodnár Judit temetése a péceli katolikus temetőben
É
Csütörtök 14 h +Simon Andrásné Margit temetése a Köztemetőben
É
18 h +dr. Mándli József férj és édesapa és élő Benedek unokája
É
Péntek 7 h
+András és +fia József, vmint +Endre fivér
É
18 h
Keresztúti ájtatosság, majd félórás engesztelő szentségimádás É
Szombat 18 h +Mária édesanya (1. évf.)
É
NAGYBÖJT 4., LAETARE VASÁRNAPJA: március 22.
8h G
+József és Erzsébet szülők és +József fiuk
É
10 h G
+2 József, vmint élő és +családtagok
K

A NEMZETKÖZI HELYZET „FOKOZÓDIK”
hallhattuk a múlt század 70-es, 80-as éveiben, most viszont a koronavírus
fokozza ezt világszerte. Az Isten helyére ülő ember már csak önmagában bízik. A
még a magukat hívőnek mondók hite is régen megfogyatkozott. Jézus szavai:
„hited megmentett, menj és többé ne vétkezzél!” vagy az Istenszülő Szűz Máriaegyház által is elismert- magánkinyilatkoztatásai már nem mérvadók. Elszakadt
az istenadta természettől is. Pedig a hit és a természet gyógyító erőket hordoz.
Szűz Mária 1986 novemberében Joseph Francis kanadai látnoknak a következő
receptet adta egy influenzához hasonló súlyos betegség megelőzése érdekében.
Rövidesen újfajta betegség támadja meg az emberiséget. E betegség
tünetei az influenzához lesznek hasonlók. Előrehaladásával viszont a szívet és a
tüdőt támadja meg, amely az esetek nagy többségében halállal végződik. A Szűzanya ezzel kapcsolatban a követező tanácsot és receptet adja gyermekeinek:
1 db nagyobb fokhagyma gerezd felét széttörjük, 1 db szegfűszeget,
késhegynyi gyömbért, hozzáadunk 1 evőkanál citromlevet és 1 kiskanál mézet.
Ráöntünk kb. 1 dl forró vizet és 5 percig állni hagyjuk. (Nem szabad forralni!)
Ezt a folyadékot –megelőző kúraként- kell minden este lefekvés előtt egy
órával meginni (lehetőleg egy időben feküdjünk le). Ha valaki tapasztalta már a
betegség megjelenését, akkor 2 dl (dupla adag) folyadékot készítsünk és naponta
3-szor igyunk belőle.
Ha nincs friss fokhagyma, szükség esetén fokhagyma-kivonat vagy paszta
is használható. Legjobb azonban a friss fokhagyma.
Fogyasszák egészséggel, és a receptet adják át másoknak is. Mint minden
szentelmény, ez is csak azoknak használ, akik hisznek a jelenésekben.
A LEGUTÓBBI IDŐKBEN ADOTT SZENTELMÉNYEK MAGYARÁZATAI
Szent Charbel-érem: az érem viselői hívjanak engem segítségül, mint a
„Bárka Szent Szüze, Mária Anyánk, Keresztények Segítsége!” Megkapják a szent
kegyelmet: lelkük az örökkévalóság számára meg lesz őrizve.
Az engesztelő (lila) skapuláré: A Szűzanya szavai: „Akik ezt a skapulárét
hordják, elnyerik azt a kegyelmet, hogy a Béke birodalmában élhessenek.
Valamennyi bűnükért elégtételt fognak nyújtani.” Ezért engesztelő skapuláré ez.
Szent Charbel (fekete)-skapuláré: „Ez a szentelmény elűzi a démonokat
és a kárhozat helyére taszítja vissza őket. Ezáltal sok testi-lelki gyógyulás történik,
és sokan a hitüket is visszanyerik. E skapuláré segítségével fog visszatérni a
keleti egyház az „AKOL”-ba. Sok protestáns közösség is viselni fogja az egész
világon; ők szintén vissza fognak térni az „akolba”. A nem keresztények közül is
sokan fogják hordani. Vegyétek tudomásul, gyermekeim, hogy ez az utolsó
szentelmény, amit az emberiségnek fölajánlottunk. Jól használjátok fel!”
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