
 

 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. szeptember 19-26.  
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 25. vasárnap: Szent Januáriusz) 

 
1./ Kedd Szent Máté apostol, csütörtök Pietrelcinai Szent Pio atya, péntek 
pedig Szent Gellért vértanúpüspök és a Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe. 
 
2./ Kedden de. ½ 10-től újra indul a bibliakör a hittanteremben. 
 
3./ A mai nagygyűjtéskor bizalommal számítunk bőkezű adományaitokra 
templomunkért.                                                                              

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 19 h  +Keresztúri Mária                                                                   É                            
ÉVKÖZI  24. VASÁRNAP: Szent Januáriusz; szeptember 19. 
8 h   G                +Nagy Mária Andrea irgalmasnővér (5. évf. és névnap)    É       
9 h   G                Horváth Csoma Máté és Szlaukó Léna keresztelője                  CS                               
10 h G                Élő Hajcsik Mihály és Ibolya hálaadása 57. ház. évf.-n                É                                                                                      
Hétfő 8.15 h       +Hadnagy József urnás temetése a Köztemetőben                    É 
        12 h            Beteg Ágnes gyógyulása                                                            CS 
Kedd 19 h          +Hadnagy József férj és édesapa OB.                                         É                    
Szerda 7 h         +Baróthi Mihályné Ilona OB. (holnap temetjük)                            É                                                        
Csütörtök 9 h    +Baróthi Mihályné Ilona szórótemetése a Köztemetőben            É                                                                                       
Péntek 7 h         +Fonyó István OB. (IX. 2-án temettük)                                         É                                                           
Szombat 19 h    Élő kislány dédunoka, szülei és nagy- és dédszülei                     É                                                              

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP: Szent Kozma és Damján; szeptember 26.   
8 h    G         +Ludányi Kálmán sac. (27. évf.)                                                   É                                      
9 h    G                          Tanka Botond keresztelője     CS                        
10 h  G                A Krusek-család halottai                                                               É                                      
                                                               Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII.kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                              Megjelenik hetente. Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
                                                                                                                                                                Szerkesztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
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SZENT JANUÁRIUSZ VÉRTANÚPÜSPÖK 
 

 Benevento püspök, társaival együtt Nápoly mellett Puteoliban szenvedett mártíromságot 
a Diokletianus-féle keresztényüldözés idején 305. szeptember 19-én. Fej- és vér-ereklyéjét 
Nápolyban őrzik. Vére évente háromszor cseppfolyóssá válik. Ha nem történik meg a csoda, 
mint 2020-ban, azt rossz előjelnek (éhínség, járvány, háború) tekinti a nép.  

 
 Hála az Eucharisztikus Kongresszusért: Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk! 
 Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
egész folyamán különös erővel átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és 
ellenállhatatlan erejét. Hittük, de most megéreztük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk. 
 A szentmisék és a szentségimádások meghitt közelsége, az Oltáriszentséget kísérő 
körmenet a városon át a szombat este kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely átölelte és 
eggyé forrasztotta az egybegyűltek hatalmas tömegét, örök emlék és erőforrás marad nekünk. 
 A pápai misén a világegyház látható közösségként is megjelent Körülötted. Péter 
utódának vezetésével a püspökök, papok, szerzetesek, világi hívők hatalmas családja Téged 
ünnepelt, Tőled kapott kegyelmet, szent Tested és Véred táplálékával a Te életedben részesült. 
 A szegényekkel való közösség megélése, a művészet, a tudomány, a zene, a 
tanúságtételek átütő ereje, a sok nemzetiség, a minden földrészről hozzánk érkező hívők 
példája és lelkesedése a felemelkedés, a remény, az újrakezdés üzenetét hordozta a járvány 
nehéz hónapjai után. Belőled merítjük a bizalmat, Te vagy az, aki gondot viselsz ránk. 
 Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is. A Föld erőforrásainak korlátait, az emberiség 
riadt útkeresését, hogy ne tegye maga körül lakhatatlanná a világot. Hogy tanácstalanságát ne 
egymás iránti szorongó vádaskodással vagy a javakért folyó ádáz küzdelemmel vezesse le. 
Találjon inkább Benned reményt, legyen képes a közös gondokat őszintén és nagylelkűen 
megvitatni. Hála Neked, mert velünk járod a történelem útját! 
 Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül találkozhattunk a többi keresztényekkel. 
Kérünk, hogy mielőbb megtaláljuk velük a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk más 
vallások követőivel és más világnézetű emberekkel is. Segíts, hogy a szeretetben hírnökeid 
lehessünk! 
 A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus Kongresszus fővárosunk, népünk, 
Európa és a világ lelki megújulását szolgálja. Most, amikor megrendülten mondunk köszönetet 
a Kongresszus minden kegyelméért, kérjük, segíts, hogy ennek a lelki megújulásnak a 
munkatársai lehessünk Szentlelked vezetésével és erejével! Amen.  


