
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. április 4-11.    
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HÚSVÉTI HIRDETÉSEI 
(Húsvétvasárnap és -hétfő) 

 
1./ Sajnos már a második húsvétunk is nélkületek múlik el, hacsak nem jön az 
érsekségről föloldás. Legnagyobb ünnepünkön se csüggedjünk el! Bízzunk a jó 
Isten erejében, aki Szent Fiát föltámasztotta a halálból. Minket is ki fog emelni a 
járvány okozta letargiából, betegségből, a sátán és a bűn fogságából. 
 
2./ A húsvéti vigíliát nagyszombat du. 17 és 19 óra között tartjuk és az interneten 
követhető, amint a húsvétvasárnapi és –hétfői 10-es nagymisék is. Húsvét mind-
két napján vasárnapi miserendet tartunk. Lélekben és az interneten legyetek itt. 
 
3./ A kedves Híveknek áldott, kegyelmekben gazdag szent húsvéti ünnepeket, a 
betegeknek pedig mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk! Őrizzen meg mindenkit az 
Úr jó erőben és testi-lelki egészségben! 
 
4./ Hálás köszönet minden kedves adakozónknak és jótevőnknek, akik bőkezű 
adományaikkal átsegítik főplébániánkat és a szegényeket e nehéz időszakban, és 
adományaikat eljuttatják vagy bankszámlánkra átutalják. 
                                              

MISEINTENCIÓK 
                                                                         
Nagyszombat 9 h Szentsír-látogatás; 17 h húsvéti vigília a szenv. papok      É                           
HÚSVÉTVASÁRNAP: Krisztus föltámadása; Sevillai Szt. Izidor; április 4.                    
8 h   G              +Béla és Franciska szülők és +gyermekeik            É                                                       
10 h G              +Balogh Sándor férj és édesapa (17. évf.)                                    É              
HÚSVÉTHÉTFŐ: Ferreri Szent Vince; április 5. 
8 h   G              +Elek és Ilona szülők, vmint +hozzátartozóik                                É 
10 h G              +Szabó Zoltán férj és édesapa (14. évf.) és élő családtagjai        É 
Húsvétkedd 18 h +István édesapa, +szülők és nagyszülők                                  É                                                          
Húsvétszerda 7 h Az érettségire készülők sikeres vizsgájáért                              É            
Húsvétcsütörtök 18 h+János és Ágnes szülők és +István, Imre és Erzsébet gy.É                                                                                       
Húsvétpéntek 7 h Élő Király Zsuzsanna hálaadása születésnapon                      É                                                                                    
Húsvétszombat 18 h A Lukács-, a Mózer-, a Rusztem- és a Tóth-család élő t.   É                                                                                                       
HÚSVÉT 2., FEHÉR VASÁRNAPJA: az irgalmasság és Szt. Szaniszló ünn.    
8 h   G                +Maróti József férj és édesapa (születésnap)                             É                                                                      
10 h G                +Keresztúri Mária                                                                         É                           
                                                                                                                                               
                                                                                                       

 



 

 
 

KEREKES KÁROLY: MITŐL SZÉP A HÚSVÉT? 
 

Mitől oly szép a húsvét?/ Gondolkodtál-e már ezen?/ Hímes tojások ezreit/ miért 
festik oly szíves-színesen?/ És minden emberszívben/ miért lobban ma égi tűz,/ 

mely itt lenn s fönn az égben/ húsvétkor mindent gyöngyfüzérbe fűz! 
Tán a tavaszi széltől,/ mely vizet áraszt újra most;/ vagy földünk új színétől,/ mely 
szabad mozgást, zengő dalt hozott?/ A szívek is kinyílnak, a szerelem szent, nagy 

dolog;/ de ezek mind elmúlnak,/ a húsvét tüze más lánggal lobog! 
Az Ószövetség hitte,/ ha allelujákat dalolt,/ hogy Isten szól belőle,/ ki 

szabadságunk megszerzője volt!/ Elmúlt az éj sötétje,/ -próféta ajka szól s kiált-/ 
ember, tekints az égre,/ jön már, ki megtört béklyót és halált! 

A Krisztus-hozta húsvét:/ új fénynyaláb, új dalcsokor;/ nem hunyó fény lövell szét;/ 
egy allelujás új Mózes-bokor!/ Meghalt a halál végleg,/ ma mind Krisztusba 

olvadunk;/ ez már az örök élet,/ Krisztusban mindnyájan föltámadunk! 
Hogy mitől szép a húsvét?/ Krisztustól, ki engem szeret!/ cserélje ki a szívét,/ ki 
ezt nem érti, vagy még mást keres./ Allelujázva élek,/ belőlem mindig zengő dal 
fakad…/ Oly szép, így nagyon szép az élet!/ S az ember így, csak így boldog, s 

csak így szabad!                                           
 


