
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020.    
  

FŐPLÉBÁNIÁNK GAUDETE-VASÁRNAPI HIRDETÉSEI 
 
1./ Ma van az elővételezett karácsonyi öröm vasárnapja, mely Szent Lúcia hitét is 
erősítette vértanúságában helytállni. Ma de. 9 órakor ilyen megingathatatlan 
hithez kérjük a Fatimai Szűzanya közbenjárását. 
 
2./ Hétfő Keresztes Szent János, kedd pedig Boldog Brenner János emléknapja. 
 
3./ Kedden, csütörtökön és szombaton este 18 órakor rövid lelkigyakorlatos 
beszédekkel készülünk a karácsonyra. Előtte -és igény szerint utána- gyóntatás. 
 
4./ Minthogy élelmiszer-gyűjtés idén nincs, helyette pénzadományokat gyűjtünk a 
szegények karácsonyára a hátsó karitász-perselyben. 
 
5./ Ha december 21-én karácsonyra föloldják az éjszakai kijárási tilalmat, az éjféli 
nagymisét rendesen 24-én, csütörtök éjjel 24 órakor tartjuk, ha pedig nem, akkor 
elővételezzük azt este 18 h órakor. Figyeljük a híradásokat!             
 

MISEINTENCIÓK 
 
Szombat 18 h +Szabó József és neje, Mária, vmint +hozzátartozók                  É                
ADVENT 3., GAUDETE VASÁRNAPJA: Szent Lúcia; december 13.                                                                             
8 h   G            +ifj. Fekete Jánosné                                                                      É                                 
9 h   H                                        Fatimai ájtatosság                                          CS                                                                                       
10 h G            A tisztítótűzben szenvedő lelkekért                                               É                          

Hétfő   6 h     +Hernádi József és Anna szülők, vmint a Hernádi-család +tagjai É 
Kedd 16.30 h +Baracskai Jánosné temetése a madárdombi ref. templomban   É 
          18 h      +Piroska édesanya (1. évf.)                                        triduum 1. É                                                  
Szerda 6 h     +Szécsényi Józsefné Regina nagymama (35. évf.)                      É 
9.45 h +Kmetty Gábor; 11.45 h Romkay L.-né; 14 h Skarpeda J.-né tem. Közt. É                                   
Csütörtök 18 h +Éva édesanya (születésnap)                                  triduum 2 .É                                                                             
Péntek 6 h      +Harmat János és Katalin szülők, vmint a család élő és +tagjai  É                
Szombat 18 h A Duits- és a Merva-család élő és +tagjai,                 triduum 3. É 
                                                köztük +Merva Magdolna                                                                                               
ADVENT 4. VASÁRNAPJA: december 20.  
8 h   G             +Miklós és Erzsébet szülők                                                           É                                           
10 h G   +Gabriella és Barnabás szülők, vmint +István és Gabriella nagyszülők É              
                                                                                                       

                                                                                                                      

 



 

                                                                                                                                      

 

 
SZENT LÚCIA (Syracusa, 283-304) 

     az V-VI. sz. legendás szenvedéstörténete szerint a sziciliai Syracusa egyik 
nemesi családjából származott. Beteg édesanyját a gyógyulás reményében 
Cataniába kísérte mártírelődje, Szent Ágota (ünnepe: február 5.) sírjához. A beteg 
meggyógyult, Lúciának pedig álmában megjelent Ágota, aki azt mondta neki, 
hogy saját hitével is meggyógyíthatta volna az anyját. Ágota megígérte Lúciának, 
hogy szüzessége és szeretete jutalmául az Úr általa nagy dicsőséget szerez majd 
Syracusának, mint általa Cataniának. Hazafelé anyja engedélyezte, hogy nem kell 
férjhez mennie, és hozományával tetszése szerint bánhat. Állítólagos vőlegénye, 
egy pogány ifjú ezért Lúciát bosszúból bíróság elé citálta, mert elesett a házas-
ságtól és a hozománytól. A vérbíró nyilvánosházi meggyalázásra ítélte Lúciát, 
amint egykor Ágotával is történt. Ám a Szentlélek megsegítette testét mozdít-
hatatlanná téve. Ezután, mint annyi más vértanút, különböző kínzásoknak vetették 
alá, de imádsága hatására egyik sem okozott neki fájdalmat. Végül a bíró paran-
csára karddal döfték át a torkát, de nem halt meg rögtön, hanem csak az utolsó 
kenet fölvétele után, amit egy odasiető paptól kapott. Egy másik legenda szerint 
amikor kérője a szemeinek szépségét dicsérte, kivájta azokat, de Lúcia csodás 
módon visszakapta látását, és szemei még szebben ragyogtak. Oltalmában 
bíznak a vakok és szembajosak, a bűnbánó utcanők, varrónők, föld- és kéz-
művesek. Luca-napi szokás búzát ültetni, majd a karácsonyfa alá tenni. Ha mind 
kihajtott, a következő évre bő termést vártak. 13-ától karácsonyig figyelték az időt 
is, mert amilyen volt az első nap, olyat vártak az új év első havában is. Ekkor 
kezdték faragni a Lúca-széket is, melyre állva az éjféli misén szarvukról fölismer-
hetővé váltak a boszorkányok. A férfiak mákot szórtak az útra, hogy míg azt azok 
fölszedik, ők megmeneküljenek. A széket elégették, oltalmul ellenük fokhagymát 
tettek a kulcslyukba, kést a bal ajtóbütübe, az ajtó elé keresztbe söprűt állítottak. 


