
 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. április 25-május 2.     
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 4., Jópásztor vasárnapja: Szent Márk evangélista) 

 
1./ Ma, Jópásztor vasárnapján de. 9 és 10 óra között szentségimádás lesz: elején 
a ragály megszűnéséért, végén pedig papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk 
 
2./ Ma van Szent Márk evangélista ünnepe is. Ehhez kapcsolódik a búzaföldek és 
a kerti vetemények megszentelése, amelyet de. a 10 órai nagymise után végzünk 
az udvar új kövezetének megáldásával. 
 
3./ Csütörtök Sienai Szent Katalin szűz, Európa társvédőszentjének ünnepe, 
péntek pedig Szent V. Pius pápa emlékezete. 
 
4./ Pénteken 13-18 h-ig véradás lesz a ligeti katkörben (ig., lakcím-és TAJ-kártya!) 
 
5./ Munkás Szent József május 1. szombati emléknapjától az esti szentmisék 
már a nyári rend szerint 19 órakor kezdődnek; az esti harangszó ideje 20 óra. 
 
6./ Májusban a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentséges litániát végzünk 
az esti szentmisék előtt ½ 7-kor, illetve a reggeliek után ½ 8-kor, vasárnapokon és 
pünkösdhétfőn de. 9 órakor.                                                              
                                              

MISEINTENCIÓK 
Szombat 18 h   Élő Zoltán és Éva hálaadása 30. házassági évfordulón             É                                                 
HÚSVÉT 4., JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA: Szent Márk evangélista; április 25.                 
8 h   G               Élő Valéria hálaadása 60. születésnapján         É                                                       
9 h   H           Csöndes szentségimádás, majd 9.45 h litánia a hivatásokért  É 
10 h G               Élő Ágnes hálaadása 83. születésnapon                                    É                       

Kedd 18 h         A Benke- és a Fekete-család élő és +tagjai                                É                                                   
Szerda 7 h        +Kinga kislány (57. születésnap)                                                CS              
Csütörtök 18 h +Polgár Géza OB. (temetése: Köztemető, péntek de. 11.45 h)   É                           
Péntek 7 h   A Csodásérmű Madonna tiszteletére hálából tárgy megtalálásáért  É             
Szombat 18.30 h                   Ünnepélyes loretói litánia                                     É 
                19 h   Munkás Szent József tiszteletére                                                 É                
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA: Szent Atanáz; május 2.   
8 h   G               +Keresztúri Mária                                                                          É                          
9 h   G                                    Ünnepélyes loretói litánia                                      É           
10 h G          A Horváth-, a Mándli- és a Varga-család élő és +tagjai; pro populo  É                        
 

 



 
 
 

22. ZSOLTÁR A JÓPÁSZTORRÓL 
Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. 

Zöldellő mezőkön terelget engem, csöndes vizekhez vezet, és lelkemet fölüdíti. 
Az igazság ösvényén vezet engem, ahogyan ő megígérte. 

A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, 
biztonságot ad vessződ és pásztorbotod. 

Számomra asztalt terítettél, hogy üldözőimet szégyen érje. 
Fejemen illatos olaj csillog, serlegem megtöltöd bőkezűen. 

Jóságod és irgalmad nyomon követ életemnek minden napján. 
Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül. 

 
SZENT MÁRK EVANGÉLISTA ÉS A BÚZASZENTELŐ 

 
 János Márk annak a Máriának a fia, aki házát a jeruzsálemi ősegyháznak 
adta összejövetelekre. Márk rokonával, Barnabással elkísérte Pált első missziós 
útjára. Péter munkatársa, a második evangélium szerzője, jelképe az oroszlán, 
Alexandria első püspöke, Velence patrónusa, ahová vitték ereklyéit a VII. sz.-ban. 
Április 25-i ünnepét a X. sz. óta ülik meg Rómában, és bűnbánati körmenetben 
vonultak a szántóföldekre megáldani a búzát és a veteményeket, hogy ne érje 
azokat kár. Korábban a pogány Robigus istent kérték a rómaiak ugyanezért. 
 
                                                                                                       

 


