
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. május 31-június 7.  
 

 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Pünkösdvasárnap és -hétfő) 

 
1./ Elérkezett pünkösd napja, és kiáradt a Szentlélek, akinek tiszteletére az 
év harmadik legnagyobb ünnepének mindkét napján vasárnapi miserend (8 
és 10 h) és de. 9 órakor loretói, illetve Szentlélek litánia lesz. Pünkösd-
vasárnap de. 10 órakor kórusunk énekel és egy felnőtt részesül a keresztség 
szentségében. Pünkösdvasárnap minden misén a Te Deummal adunk hálát a 
karantén föloldásáért és a tanévért. Elmúlt a ragály, ne féljetek visszajönni! 
 
2./ Június első csütörtökén, Jézus örök főpapsága ünnepén emlékezünk 
történelmünk legfájdalmasabb napjára, a gyalázatos trianoni békediktátum 
aláírása centenáriumára. Du. 16.30-kor harangzúgás, engesztelő csöndes 
szentségimádás, a végén este 18 órától rózsafüzér és litánia majd 19 órakor 
ünnepélyes nagymise hazánk igazságáért. A rákövetkező Szentháromság 
vasárnapjáig tartó húsvéti szentgyónás elvégzésére mód lesz 18-18.45 h-ig. 
 
3./ Június első péntekén reggel ¾ 7-től gyóntatás és az irgalmasság 
rózsafüzérének imádkozása, 7-kor szentmise, majd ½ 8-kor elénekeljük a 
Jézus Szíve-litániát. 

    
 

 



 

TRIANON, 1920. JÚNIUS 4., 16.30 H 
 

1100 éves Kárpát-medencei történelmünk legszomorúbb dátuma. Az első 
világháborút a Párizs melletti Versailles Trianon-palotájában zárták le, 
amelynek eredményeképpen a vesztesek közül is Magyarországot büntették 
meg legjobban. Területünk több, mint 2/3-át elvesztettük, és a magyarság egy 
része az Entente (antant) hatalmak döntése nyomán a mohó „kis” entente 
országokhoz került. Etnikailag önmagunkkal vagyunk határosak, mert az újon 
meghúzott országhatárok mentén magyarok laknak, egyre fogyó létszámmal. 
Magyarország képviselője, gróf Apponyi Albert angol, francia és német nyelvű 
beszédével mindent megtett e tragédia elhárításáért, sikertelenül. Elhíresült 
keserű szavai napjainkban beigazolódni látszanak: „Önök most megásták 
Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon 
országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját.” Bár 20 évvel 
később, egy rövid időre sikerült némiképp orvosolni az igazságtalan 
békediktátumot egyes elvett országrészek visszacsatolásával, hamarosan 
mindent visszarendeztek. Noha az elmúlt 30 év során Európa politikai térképe 
sokat változott, hazánkat minden változás elkerült. Nemzettestvéreink 
megalázva őrzik nyelvünket és kultúránkat, akiknek nemzeti kormányunk 
minden erősítést megad. Akinek nem fáj Trianon, az nem is magyar. Nekünk 
fáj, mert ezer éve itt éltünk és szétválasztottak, pedig összetartozunk. 
Gyásznap ez, de mégse adjuk fel az igazság győzelmébe vetett hitünket: 
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban: 
hiszek Magyarország föltámadásában! Justice pour la Hongrie!     

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 19 h    Élő Vera hálaadása 79. születésnapján (előtte litánia)        É 
PÜNKÖSDVASÁRNAP: hősök és gyermekek napja; május 31. 
8 h   G  +Hortolányi József édesapa, +Károly és Mária szülők és +Károly fiuk      É       
9 h   G                            utolsó ünnepélyes loretói litánia   É     
9.30 G                       Tóth Nadin Alexandra keresztelője              CS                                           
10 h G                   +Balázs Ferenc édesapa (3. évf.) Tóth Dávidné keresztelője   K                                                                 
PÜNKÖSDHÉTFŐ: Szent Jusztin; június 1. 
8 h   G                   +ifj. Maslowski Ferenc férj (25. évf.)                                          É 
9 h   G                                        Szentlélek-litánia                                                 É 
10 h G Hála élő Kemény Zsigm.né Jusztina és Sándor Norbertért (77. és 18.szn)É  
Kedd 19 h            +Mária                                                                                         É           
Szerda 7 h           Élő Parula Andrásné Irénke és +fia és férje, 2 András              CS                                                                     
Csütörtök 16.30  Trianonra emlékező harangszó, szentségimádás                 CS 
                  18 h    Szentolvasó és litánia Magyarország igazságáért                 É 
                  19 h    Pro populo: hazánk, nemzetünk, élő Híveink és adakozó jótev.É                                                                                                  
Péntek 7 h                                                                É; Jézus Szíve-litánia             É                                  
Szombat 11 h      Élő Juhász Károly és neje Jolán hálaadása 50. ház. évf.-n        É                                                


