
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020.április 26-május 3.    
  

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJÁN 

 
1./ Május 1-jén, a hó első péntekén Munkás Szent József közbenjárását kérjük a 
járvány idején is helytálló egészségügyi és minden más dolgozóért, munkásért. 
 
2./ Május 2-án, szombattól a kedd, csütörtök és szombat esti szentmisék -a nyári 
miserendet követve- 19 órakor kezdődnek. Az esti harangszó 20 órakor hallatszik. 
 
3./ Egy hét múlva, Jópásztor vasárnapján a papi és szerzetesi hivatásokért kéri az 
egyház az aratás urát és a Boldogságos Szűz Mária égi közbenjárását, akihez 
litániával fordulunk de. 9 órakor, amely látható a 10-es nagymisével az interneten. 
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h     A rózsafüzér-társulat élő és +tagjai                                         CS  
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: április 26.  
8 h   G                 +Tóth József és Erzsébet szülők és +rokonok                        CS  
10 h G                 Élő Ágnes hálaadása 82. születésnapján                É   
Kedd 18 h           +Zsombor Kálmán sac.                                                            CS  
Szerda 7 h          +Kinga kislány (57. szn.)                                                          CS  
Csütörtök 18 h                                                                                                    CS  
Péntek 7 h          Egészségügyi dolgozók és munkások                                     CS  
Szombat 19 h     +Keresztúri Károly és neje Mária, vmint Károly fiuk                 CS  
HÚSVÉT 4., JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA: Szt. Fülöp és ifj. Jakab ap. május 3. 
8 h   G                 +Tóth Luca és férje Sándor, +Sándor fiuk és +rokonok           CS  
9 h   G                                   ünnepélyes loretói litánia                                      É 
9.30 G                                     Kóbor Kristóf keresztelője                                     CS  
10 h G              +Keresztúri Mária                É  

 



 

                                                                                                      

RÖVID OLVASNIVALÓK A BEZÁRTSÁG IDEJÉRE 
 

Túrmezei Erzsébet: S. O. S. 
 

Órámra pillantok: sietni kell./ Vár a vonat, a busz,/ a munkahely, 
várnak a feladatok, küldetések…/ És Mesteremre gondolok. 

Neki nem volt órája,/ mégse késett./ Soha egy percet se késett. 
 

Mesteremre, aki gyalog járt./ Megállt betegek és virágok mellett. 
Mégis odaért vonat, autó, röpülő nélkül/ mindenhova, amikor kellett. 

 
Mesteremre, aki nem ismert/ rohanást, hajszát, időzavart. 

Csak egy láthatatlan órát figyelt,/ egy láthatatlan vezérlő kezet… 
s mindent elvégezett. 

 
Élő Mesterem, irgalmazz! Segíts!/ Szent titkodra taníts meg engem is! 

 
A szobor 

 
 Az idősebb Cato egyik barátja fölháborodását fejezte ki azon, hogy Catónak 
még nem emeltek szobrot Rómában. Egyben fölajánlotta, hogy bizottságot hív 
össze, akik majd a szobor fölállítását szorgalmazzák. 
 -Sose tedd! –mondta Cato. –Én szívesebben veszem, ha az emberek azt 
mondják, miért nincs itt Catónak 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! 
 

Párviadal 
 

 Nyíri László írja: 1823-ban történt Antwerpenben: két ellenfél pontosan jött el  
egy erdőbe, hogy ott pisztolypárbajt vívjanak. Az egyik azt mondta: Most már csak 
a távolságot kell lemérnünk, és kezdhetjük is! –Jól van –mondja a másik-, én 
bármilyen távolságról párbajozom, csak azt kötöm ki, hogy addig lövünk, amíg 
egyikünk itt nem marad! A másik erre elmosolyodott és így válaszolt: -No, jól van; 
hát akkor maradjon maga itt, mert nekem sürgős üzleti teendőim vannak –s ezzel 
azonnal távozott. 
 Milyen jó volna, ha a hiúságunkat érő sérelmeket mosolyogva intéznénk el, 
ahelyett, hogy vérre mennénk. Erdődi Béla mondja: Mindenkiben annyi a gőg, 
amennyi a józan eszéből hiányzik!  
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