
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. április 18-25.     
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 3. vasárnapja) 

                                              
1./ Mától újból nyilvánosak a templomi szertartások. Továbbra is be kell tartani a 
járványügyi előírásokat (maszk, 1,5 m távolság). Aki gyöngélkedik, ne jöjjön! 
 
2./ Péntek az esztergomi főegyházmegye és a prímási főszékesegyház 
védőszentje, Szent Adalbert vértanúpüspök ünnepe, szombat pedig Szent György 
vértanú emléknapja lesz. 
 
3./ Egy hét múlva, Jópásztor vasárnapján de. 9-től 10 óráig szentségimádást 
tartunk. Az elején a járvány megszűnéséért, a végén pedig -litánia keretében- 
papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. 
 
4./ Már jó előre jelezzük, hogy május 1-től szeptember 30-ig az esti szentmisék -a 
nyári rend szerint- 19 órakor kezdődnek. (A kijárási tilalom este 10-től van!)  
 
5./ A májusi Adoremus átvehető a sekrestyében.                              

MISEINTENCIÓK 
                                                                         
Szombat 18 h     +Kiss Károly (születésnap) és élő családtagjai                         É                                                                          
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: április 18.                                                                                                                      
8 h   G                  +id. Maslowski Ferenc és neje Anna (após-anyós)       É                                                      
       
10 h G                  Élő Andrea, Gábor és lánya, Hanna                                         É             

Kedd 18 h            +Hérincs Mihályné Irén édesanya (50. évf.)                             É                                                   
Szerda 7 h +Tőzsér Béla nagybáty (86. sznap) és +szülei T. János és Marcella É 
      12.45 h           +Pödör Béla Zoltán temetése a Köztemetőben                        É                               
Csütörtök 18 h    Élő Noémi                                                                                 É               
Péntek 7 h           +Alajos és Erzsébet keresztszülők                                           É                                                     
Szombat 18 h      Élő Zoltán és Éva hálaadása 30. ház. évf.-n                            É                                                             
HÚSVÉT 4., JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA: Szent Márk evangélista; április 25.   
8 h   G                  Élő Valéria hálaadása 60. születésnapon                                 É                                                                 
9 h   H          Szentségimádás a járvány ellen és a papi hivatásokért, litánia  É              
10 h G                  Élő Ágnes hálaadása 83. születésnapon                                  É                                                 
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AZ EMMAUSZI TANÍTVÁNYOK 
 

 Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba 
mentek, amely hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik Jeruzsálemtől. 
Míg útközben beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett 
feléjük, és melléjük szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt. Közben oda-
értek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. Ám azok 
marasztalták és kérték: „Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.” 
Végül velük maradt. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást 
mondott, megtörte és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük és fölismerték. 


