
 
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020.november 8-15.    
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 32. vasárnap) 

 
1./ Kedd Nagy Szent Leó pápa, szerda Tours-i Szent Márton püspök, csütörtök 
Szent Jozafát püspök, péntek pedig a magyar mindenszentek emléknapja. 
 
2./ Péntek reggel ½ 8 órától rózsafüzér-imára hívjuk a Fatimai Szűzanya tisztelőit. 
 
3./ Tájékoztatjuk a kedves Híveket, hogy a járvány miatt az októberre tervezett 
elsőáldozást a szülők aggodalmai miatt egy későbbi dátumra (tél vége, tavasz?) 
halasztjuk. A szentkenet közösségi fölvétele sem Krisztus Király ünnepén lesz, 
hanem talán a betegek világnapja (február 11.) közelében. Később majd hirdetjük. 
 
4./ Elkészült a jövő évi mise-előjegyzési napló. Írassatok szándékokat az irodán! 
 
5./ A mai nagygyűjtéskor bizalommal kérjük bőkezű anyagi támogatásotokat 
templomunk fönntartására.                                                                 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h   +hívek; +Móricz Lajosné Mária édesanya                                   É                                                                  
ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP: november 8.                                                                              
8 h   G               A Borbás-család élő és +tagjai                                                    É                                                 
10 h G               +hívek; +2 Mária és +László                 É                                                                                     
Kedd 18 h BB  +hívek; +Mária édesanya (születésnapi megemlékezés)             É                         
Szerda 7 h        +hívek; +hozzátartozók és a tisztítótűzben szenvedő lelkek      CS                                     
Csütörtök 18 h +hívek; +Hajnalka édesanya (78. születésnap)                           É                                                             
Péntek 7 h        +hívek; élő Piroska (57. születésnap)                                          É 
             7.30 h                  Fatimai rózsafüzér-ájtatosság                                     CS                   
Szombat 18 h   +hívek; +György és Erzsébet szülők                                           É                                         
ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP: Nagy Szent Albert; november 15.  
8 h   G               +hívek; a Mándli- és a Soós-család +tagjai                                 É                                    
9 h   G                                   Fazekas Balázs keresztelője                                  CS                                                                                
10 h G               +3 Katalin, vmint élő és +családtagok             É                                                                               
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A LATERÁNI BAZILIKA 
 

 A Nagy Konstantin császár által a római Lateránban építtetett bazilika 
fölszentelésének évfordulóját a XII. századtól november 9-én ünnepelték. Ez a 
megemlékezés eredetileg Róma városának ünnepe volt, majd később –mivel ez a 
bazilika „A Város és a Földkerekség minden templomának anyja és feje” –
tiszteletét az egész római katolikus egyházra kiterjesztették. A mai ünnep 
kifejezésre juttatja az egységet és a szeretetet Péter apostol római széke iránt, 
amely Antiochiai Szent Ignác szerint „az egyetemes szeretetközösség élén áll”. 
Ez a monumentális bazilika a pápa katedrálisa, főszékesegyháza, nem pedig a 
Szent Péter-bazilika, amely az apostolfejedelem sírja fölött emelkedik. 
 

HUMOR: MAI SZERELMES LEVÉL 
 

 Egy fiatalember szerelmes levelet ír a kedvesének: „Én annyira, de annyira 
szeretlek téged! A tűzbe mennék érted! Megmásznám a legmagasabb hegyeket is 
érted, átúsznám a legszélesebb folyót, fölhoznám a tenger fenekéről a legszebb 
drágagyöngyöt néked, Édesem! Tehát akkor holnap este megyek hozzád, ha jó 
idő lesz és nem esik az eső! Ölel, csókol szerelmed, Szilárd” 


