
 

 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. május 2-9.  
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 5. vasárnapja: Szent Atanáz) 

 
1./ Már hosszúak a nappalok, ezért május 1-től szeptember 30-ig az esti 
szentmisék 19 órakor kezdődnek, az esti harangszó 20 órakor kondul meg. 
 
2./ Májusban loretói litániával köszöntjük a Szűzanyát: az esti szentmisék előtt 
18.30-kor, a reggeliek után 7.30-kor, vasárnap és pünkösdhétfőn de. 9 órakor. 
 
3./ Első péntek Boldog Gizella emléknapja. Reggel ¾ 7-től gyóntatás és az 
irgalmasság rózsafüzére, majd 7.30-kor Jézus Szíve litánia lesz. 
 
4./ Jövő vasárnap tartjuk a májusi nagygyűjtést. Kérjük bőkezűségeteket, hogy 
az udvar megújult kövezetének költségeit kiegyenlíthessük.  

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18.30 h Ünnepélyes loretói litánia; 19 h Szent József tisztelete 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             É                                                                                      
Kedd       18.30 h Litánia; 19 h A magyar szentek égi közbenjárása hazánkért      É                                                                                                      
Szerda 7 h            Élő Johanna; 7.30 h Litánia                                                        É                           
Csütörtök 18.30 h Litánia; 19 h +Bodai Imre OB. (+III. 30-án rákban, 64 évesen) É                                                                    
Péntek 7 h            Élő Balogh Sándorné Gizike (névnap); 7.30 h J. Szíve-litánia   É                                                                                           
Szombat 18.30 h  Litánia; 19 h 6 élő unoka és szüleik                                           É                                                            

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA: tömegtájékoztatási világnap; május 9.  
8 h    G           +Hortolányi József férj                                                                É                                   
9 h    G                        Ünnepélyes loretói litánia      É                       
10 h  G                  Élő Hargitai Róbert és Judit hálaadása házassági évfordulón   É                                                                                        
                                                               Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII.kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                              Megjelenik hetente. Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
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SZENT JÓZSEF OLTALMA 
 

     Szent József évében tekintsük át röviden kultuszát. Szent Józsefnek a hívekre 
gyakorolt alázatossága buzdító hatását a karmelita rend már 1670-ben egy külön 
liturgikus ünnepen dicsőítette Szent József oltalma néven. 1677-ben I. Lipót 
császár –a pápa egyetérétsével- államaiba szinén bevezette hálaadó ünnepként a 
mohamedán törököktől való megszabadulásért. 1847-ben bevezették az egész 
katolikus egyházban húsvét után a 3. vasárnapra. 1870-ben IX. Pius pápa Szent 
Józsefet a katolikus egyház pátrónájának jelentette ki, és a húsvétvasárnapot 
követő 3. szerdán ünnepelték. Szerda egyébként is általános tiszteletének napja. 
1899-ben XIII. Leó pápa Szent József tiszteletét kiemelkedő körlevélben 
ismertette, és egy általa írt imában az egyházat és a pápát hathatós védelmébe 
ajánlotta. Szent X. Pius pápa ezt az ünnepet első osztályúnak nyilvánította 
(sollmnitas Sancti Iosephi) és 1909-ben külön litániát engedélyezett Szent József 
tiszteletére. XV. Benedek pápa külön prefációt és oktávát is adott hozzá. XII. Pius 
pápa 1955-ben eltörölte ezt az ünnepet, és május elsejére bevezette Munkás 
Szent József ünnepét, amely nap már a nemzetközi munkásmozgalom és a 
munka ünnepe volt. XXIII. János pápa a római kánonba bevezette szentünk 
nevét, 2013 óta pedig minden kánonban megemlítjük az egyház, a családok, a 
munkások és a haldoklók égi pártfogójának nevét, kérve közbenjárását ezekért. 
 


