
 

 
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020.november 15-22.    
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 33. vasárnap: Nagy Szent Albert) 

 
1./ A járvány elkerülésére viseljünk maszkot, áldozzunk kézbe vagy csak lelki-
áldozást végezzünk és tartsunk távolságot. E szándékra szombat este litánia lesz. 
 
2./ Árpád-házi Szent Erzsébet csütörtöki ünnepéhez kapcsolódik a jövő vasárnapi 
karitász-gyűjtés a szegények támogatására. 
 
3./ Akik jövő évi egylapos és forgatós naptárt, illetve kalendáriumot vásárolnának, 
iratkozzanak föl a kisasztalon lévő lapon név, telefon és a kért áru megjelölésével.  
 
4./ Jövő vasárnap Krisztus Király és Szent Cecília ünnepével végéhez közeledik 
az egyházi év. Aznap de. 9 órakor egyórás csöndes szentségimádás lesz. 
 
5./ Az Adoremus decemberi száma átvehető a sekrestyében.                           
 

MISEINTENCIÓK 
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 halottai                              É                                   
10 h G                Élő és +családtagok, köztük +3 Katalin  É                                                                                      
11 h G                                Fazekas Balázs keresztelője                                    CS                       

Kedd 18 h          +hívek; +Himfy Ferenc, Németh Krizosztom, Tóth Kálmán és  É 
                                          Zsák Péter atyák                                                                                     
Szerda 7 h         +hívek; beteg Magdolna gyógyulása                                         É                    
Csütörtök 18 h  +hívek; +Bágyoni Erzsébet nagymama (110. név- és sznap)   É                                                                                   
Péntek 7 h         +hívek; +Szórád Gyula férj és édesapa (4. évf.)                       É               
Szombat 13 h                   Bogdán Zolina Panka keresztelője                            CS 
                18 h    +hívek; élő Piroska édesanya (születésnap)                             É 
                19 h                    Litánia a járvány megszűnéséért                               É       
ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP: Krisztus Király és Szent Cecília; november 22.  
8 h   G                +Broda Ferenc férj (2. évf.)                                                        É                                          
9 h   G                                            Szentségimádás                                           CS                                                      
10 h G              +hívek; +Horváth Imréné Katalin é.anya (névnap és 1. évf.)    É                                           
                                                                                                      Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                      Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
                                                                                                                                                        Szerkeztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
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NAGY SZENT ALBERT (1206-1280) 
     Németországban, a Duna-menti Launingenben született 1206-ban. Padovában 
és Párizsban tanult. A domonkosok közé lépett; sok helyen kitűnő eredménnyel 
tanított. Regensburg püspökévé szentelték. Arra törekedett, hogy a népek és 
városok közötti békét megerősítse. Kiváló művek sokaságát írta, melyek a szent 
teológiának és a természettudománynak nagy kincsei. Kölnben halt meg 1280. 
november 15-én, sírja a szépséges gótikus dóm közelében lévő templomban van. 
 

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR FÖLMENTÉST AD 
a vasár-és ünnepnapi misehallgatás alól a betegeknek és azoknak, akik úgy érzik, 
hogy a személyes részvétel veszélyt jelenthet nekik. Ők otthon szenteljék meg a 
vasárnapot bibliaolvasással, rózsafüzér imával vagy a médiumok által közvetített 
szentmisék követésével. Viszont ne feledje senki, hogy ez nem pótolja a szemé-
lyes részvételt, de a távolmaradóknak lelki megerősítést ad. Az egészségeseknek 
nincs fölmentés a személyes misehallgatás alól. Minden más online folyjék.   


