
 

 
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. október 18-25.    
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 29., missziós vasárnap: Szent Lukács) 

 
1./ Ma missziós vasárnapon ajánljuk Szent Lukács evangélista oltalmába az igaz 
katolikus hitre térítő misszionáriusokat, kiknek munkáját mai adományaink segítik.  
 
2./ Bérmálkozók részére indítunk előkészítő tanfolyamot szerdai napokon du. 17 
órától a hittanteremben. Jelentkezés Imeldánál. 
 
3./ A hosszú hétvégét megnyitó pénteken lesz a nándorfehérvári hős, Kapisztrán 
Szent János és az 1956-os forradalom nemzeti ünnepe. Lobogózzuk föl házainkat 
 
4./ Közeledik mindenszentek és halottak napja. Tegyétek rendbe halottaitok sírját, 
és mondassatok értük közös szentmiséket. Novemberben a napi miséket azokért 
mondjuk, akiknek neveit összeírtátok és a hátsó faperselyen lévő borítékokban 
tetszőleges miseadománnyal visszajuttattátok.                                   

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h  Élő Péter Pál gyógyulása és szül. napja, vmint +Anna (2. évf.)  É 
           18.30 h                       szentolvasó-ájtatosság                                           É                                                          
ÉVKÖZI 29., MISSZIÓS VASÁRNAP: Szent Lukács; október 18.                                                                             
8 h   G               +Lakatos János kolléga és túratárs (2. évf.)                               É                                                                     
9 h   G               Ünnepélyes rózsafüzér-ájtatosság és szentséges litánia     É       
10 h G               A Kádár- és a Kerekes-család élő és +tagjai  É                                         
Kedd 18 h         +János és Erzsébet nagyszülők;               18.30 h szentolvasó É                             
Szerda 7 h +Várnai Sándor és Mária szülők és fiuk Sándor 7.30 h szentolvasó É                         
Csütörtök 18 h Hálaadás 72. sz.napon és Mo. föltámad.;  18.30 h szentolvasó É                  
Péntek 7 h        Magyarországért és élő Orbán Viktorért;      7.30 h szentolvasó É              
Szombat 18 h   Élő Ágoston Károly (22. sz.nap);                18.30 h szentolvasó É                                                                             
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP: Pécsi Szent Mór; október 25.  
8 h   G               Élő Ilona hálaadása 80. születésnapon                                       É                              
9 h   G               Ünnepélyes rózsafüzér-ájtatosság és szentséges litánia      É                                                                                               
10 h G               Élő családtagok, vmint +László és Izabella            É                                                                               
                                                                                                      Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
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BOLDOG CARLO ACUTIS (1991-2006) 
 

 Isten szolgája, a most boldoggá avatott Carlo Acutis Londonban született 
1991. május 3-án. Családjával még abban az évben visszaköltözött Milánóba, 
ahol a Titkos Szűz Mária-plébániatemplomba jártak. Hét évesen elsőáldozó, majd 
napi misehallgató és rózsafüzér-imádkozó. „Az Oltáriszentségben jelen lévő 
Krisztus előtt állva szentté leszünk” -üzente. 14-15 évesen már a kisebb 
gyermekek hitoktatója, de a saját tanulmányait is lelkiismeretesen, komolyan 
végzi. Önkéntesként segítette a helyi szegényeket. Szerette az állatokat és a 
természetet. Spórolt pénzéből a szegény gyermekeknek vásárolt hasznos 
dolgokat. Kortársainak a modern média lehetőségeit kihasználva közvetítette az 
evangélium igazságait, és bemutatta az Oltáriszentség eucharisztikus csodáit. 
Kiállítást is szervezett e célból. 
 A 15 éves örömteli fiatal hívő és példamutató srác életét a leukémia döntötte 
sírba néhány hét alatt. Hamvait 2019. április 5-én vitték a Szent Ferenc ruhái 
levetéséről (Spogliazione) nevezett Szűz Mária-templomba, ahol egyre többen 
keresik föl a sírját, hogy közbenjárását kérjék. A boldoggá avatásához kellő csoda 
egy brazil kisfiú gyógyulásában áll: 2013-ban hasnyálmirigy-gyulladásának súlyos 
állapota műtétet már nem tett lehetővé. Maradt az ima, különösen az életszentség 
hírében meghalt Carlo közbenjárását kérve, melybe a család és a plébánia is be-
kapcsolódott. A csodás gyógyulásról Isten gondoskodott. Mi pedig egy szentéletű 
kortárs olasz fiatalember, az internetezők védőszentje mennyei közbenjárását 
kérhetjük, hogy kellő okossággal használjuk ezt a mindennapokban jelen lévő 
modern kommunikációs eszközt.  


