
 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. október 10-17.     
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 28. vasárnap) 

 
1./ Szerdán reggel ½ 8-kor ünnepélyes fatimai ájtatosságot tartunk litániával és 
rózsafüzérrel. 
 
2./ Péntek Avilai Nagy Szent Teréz, szombat pedig Szent Hedvig és Alacoque 
Szent Mária Margit emléknapja. 
 
3./ Szombaton du. 16 órakor kezdődik a bérmálkozók gyóntatása, akiket Mohos 
Gábor püspök úr jövő vasárnap de. a 10 órai nagymisén bérmál meg. 
 
4./ Egy hét múlva lesz missziós vasárnap nagyszabású gyűjtéssel templomunkért 
és a missziók támogatására.                                                             (Offerát hozni!) 
                                              

MISEINTENCIÓK 
                                                                         
Szombat 17.30 h +Bathó Jánosné Mária OB. (hétfőn temetik)                            É 
18 h Élő dr. Merva Ferenc; a Bányai-, a Posta-, a Merva- és a Szebeni-cs. é/+t.É 
18.30 h                                              szentolvasó                                                 É                 
ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP: október 10.                                                                                                                      
8 h   G             +Maróti Jánosné Gizella édesanya (48. évf.)           É                                  
9 h   G                    Ünnepélyes rózsafüzér-ájtatosság és litánia                    É 
10 h G             Élő és +családtagok, vmint élő Borbála                                        É 
11 h G                        Gavrilovits Zoltán József keresztelője                               CS                                       

Hétfő 10.30 h  +Miksi János OB. É; 12 h szórótemetése a Kerepesi temetőben É 
          18 h       +Gengela Zoltán OB. (múlt kedden temettük)                               É 
Kedd 11.45 h  +Szucsányi Józsefné Mária temetése a Köztemetőben                É 
          18 h       +Margit nagynéni és +Claude É;                  18.30 h szentolvasó É                           
Szerda 7h       A szenvedő lelkek É; 7.30 h fatimai áhítat: litánia és szentolvasó É             
Csütörtök 18 h +Teréz sógornő (névnap) É;                       18.30 h szentolvasó É                        
Péntek 7 h      +Teréz és János szülők és +3 gyermekük É; 7.30 h szentolvasó É                
Szombat 16 h                       Bérmálkozók gyóntatása                                        CS 
                18 h Élő Tamás és Orsolya (6. ház. évf.) É;         18.30 h szentolvasó É                                                              
ÉVKÖZI 29., MISSZIÓS VASÁRNAP: Antióchiai Szent Ignác; október 17.   
8 h   G             +Lakatos János kolléga és túratárs                                                É                                            
9 h   H                                           rózsafüzér-imádság                                      CS                           
10 h MG          +Parlai Károlyné Anna, vmint élő és +hozzátartozók                     K                                                                      
                                                                                                       

 



 
 
 

PÁRIZSI SZENT DÉNES (+250) 
 

 Tours (túr)-i Szent Gergely azt írta, hogy Dénes Párizs első püspöke volt, 
akit karddal fejeztek le. A legkorábbi írás egy 600 körül írt legenda, a „Passio SS. 
Dionysii et Eleutherii”, amelyet tévesen Venantius Fortunatusnak tulajdonítanak. A 
legendából az rajzolódik ki, hogy Fábián pápa idején küldhették Itáliából Gallia 
megtérítésére a Decius császár alatti keresztényüldözések után, melyek kiirtották 
a Lutetiában (Párizs korábbi, latin neve) meggyökeresedett kis keresztény 
közösséget. Dénes elválaszthatatlan társával, Rusticusszal és Eleutheriusszal 
együtt, akiket később vele együtt végeztek ki. Ő a Szajna szigetén, a Cité (szité)-n 
telepedett le. A korabeli Párizs a folyótól kissé távolabb, a Rive Gauche (riv gós, 
am. Balpart) magasabban fekvő területén helyezkedett el. 
 Dénes sok embert megtérített. Emiatt szembekerült a pogány papokkal. 
Végül arra ítélték, hogy lefejezik Párizs 130 m-es legmagasabb pontján, amelynek 
neve Montmartre (momartr; latin Mons Martis, Mars-hegy vagy Mons Martyrum, a 
Mártírok hegye; ma a párizsi művészvilág festői helye a Sacré Coeur /sakré kőr, 
am. Szent Szív/-bazilikával). Akkoriban ez druida szenthely volt. Dénes (franciául 
Denis /döni/) és társai mártíromsága miatt kapta mai nevét ez a hely. A Legenda 
Aurea (Arany Legenda) szerint, miután lefejezték, Dénes fölkapta a fejét, még két 
mérföldet ment s közben egész úton prédikált. Ahol végül összeesett és meghalt, 
szentélyt emeltek. Ide szerveződött a Saint Denis (szen döni)-apátság, amelynek 
bazilikája a francia királyok temetkezési helye lett. Saint Denis ma Párizs északi 
határán kívül eső város, amely időközben püspöki székhely lett, és az apátsági 
bazilika most a város katedrálisa. Egy másik történet szerint Dénes testét 
bedobták a Szajnába, de hívei kihúzták belőle és az éjszaka folyamán eltemették. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


