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ÁLDOTT, BOLDOG, SZENT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET MINDENKINEK! 



 

 

ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY 
 

  A téli napforduló civilizációnk alapkövének, Jézus Krisztusnak születését jelzi. 
Itt még a hitehagyott is a keresztény gyökerekből él. Még! Őrizzük meg igazi tartalmát! 

 
GYULAI PÁL: TANÁCS 

 
Kiket szeretsz s akik szeretnek,/ Ha bántanak, ha megsebeznek; 

Ne haragudj’ rájuk sokáig!/ De öntsd ki a szíved’, s ha letröléd 
A fájdalom kicsordult könnyét:/ Bocsáss meg! hidd: enyhedre válik. 

 
Oh egymást hányszor félreértjük,/ Szeretteinket hányszor sértjük, 

Bár szívünk épen nem akarja./ Mi is talán vérzünk a sebben, 
Nekünk is fáj, még élesebben,/ De büszkeségünk be nem vallja. 

 
Ne légy te büszke, légy őszinte,/ Híved legott azzá lesz szinte, 
Oszlik gyanú, megenyhül bánat;/ Oly váratlan jöhet halálunk, 

S ha egymástól haraggal válunk,/ A sírnál késő a bocsánat! (1846) 
 

EGY KISISKOLÁS NAPLÓJÁBÓL 
 

Hétfő: Ma este szüleimnek nincs ideje velem törődni: apa egyik főnöke jön hozzánk 
vacsorázni. „Egy ekkora gyereknek már meg kell értenie, hogy nem lábatlankodhat a 
felnőttek fontos beszélgetéseikor. Ezért időben fölkel az asztaltól, szépen elköszön 
és lefekszik”-magyarázta apu. -Puha ágyikómban igyekszem nagyon jónak lenni… 
Kedd: Ma este szüleim átmennek a szomszédba. Anya azt mondta: „A szomszédaink 
nagyon jó emberek. Mindig örülök, ha ilyen jó emberekkel beszélgethetek.” -Amíg 
ágyamban pihenek, majd a jó emberekre gondolok… 
Szerda: Apának ma este fontos vacsorán kell részt vennie, ahol fontos emberekkel 
fontos dolgokról fognak tárgyalni. Anyu meg vasalni fog, mert máskor nincs ideje erre 
a házimunkára. Ágyamban fekve majd a fontos bácsikra és a vasalt ruhákra gondolok. 
Csütörtök: Este nagyon érdekes előadás lesz a kultúrházban. Anya nem maradhat 
le róla. Valaki a Formosa-szigeten élő kártevők irtásáról fog beszélni. Apu ma nagyon 
fáradt, korán akar lefeküdni. Lehet, hogy ő is a kártevők irtására gondol majd, mint 
én. Formosa talán nincs is olyan messze? Vagy lehet, hogy itt van nálunk? 
Péntek: Ma este végre lenne idejük a szüleimnek rám is -mondták ezt ők-, de a tévé-
ben olyan filmet vetítenek, amelyet egy kisiskolás gyerek még nem nézhet meg. Majd 
néhány év múlva megnézhetem, mondta anyu. Majd az ágyban előre gondolok arra 
a néhány évre, csak ezt most ők meg ne tudják… 
Szombat: A gyermeknevelésről egy nagyon fontos előadás lesz ma az iskolában a 
szülőknek Egy szaktekintély tartja, hogyan foglalkozzanak a szülők a gyermekeikkel. 
Szüleim azt mondták, hogy nekik föltétlenül ott a helyük. Az előadás után pedig lesz 
egy biztosan hosszúra nyúló vita. Ehhez nekem is lenne néhány ötletem. Az ágyban 
majd átgondolom ezeket… 
Vasárnap: Apu és anyu oly sok nyomtatott anyagot hozott a tegnapi előadásról, hogy 
egész nap ezt akarják olvasni. -Nem szabad őket zavarnom… 



 

 

KARÁCSONY DÉL-BRAZÍLIÁBAN 
 

 Főtisztelendő Marco Antonio de Miranda fiatal újmisés verbita atya szívéből így 
jönnek vissza a karácsony emlékei, a brazil tradíciókat követve. Brazília egy közel 
európányi, nagy föderális ország Dél-Amerikában, államai különbözőek. Az ország 
Portugália gyarmata volt 1820-ig, hivatalos nyelve a latinból származó portugál. Ez a 
kultúra meghatározza a társadalmi és kulturális életet, de jelen vannak az eredeti ősi 
indián civilizáció még élő hagyományai és az Afrikából rabszolgaként behurcolt 
feketék szokásai. Ilyenkor a déli félgömbön nyár van, így alapvetően más a hangulat, 
mint itt, Európában, ahol csak most kezdődött a tél. Már december 6-án földíszítik a 
karácsonyfát és a betlehemet a családoknál. Városszerte kulturális és szórakoztató 
programok vannak, tehát világiasabb. 
 A gyakorló katolikusok imával készülnek az ünnepre: novénát, kilencedet 
tartanak előtte a szomszédokkal. Karácsony vigíliáján és napján többször is részt 
vesznek a szentmisén, és a televízióból követik a vatikáni karácsonyt. 
 Az asszonyok rizst, salátát, desszerteket készítenek, a férfiak pedig a kertben, 
a garázsban vagy az udvaron grilleznek. Szerényebb az étkezés, mint Európában, de 
a legfontosabb mégis a családi együttlét. Minthogy kellemes meleg van, ilyenkor a 
rokonokat és a barátokat is meglátogatják. 
 

 

 
 

 
 



 

 

FŐPLÉBÁNIÁNK KARÁCSONYI HIRDETÉSEI (december 25-26-án) 
(Szent Család vasárnapja: Szent István protomártír) 

 

1./ Karácsony első és újév szombati napján vasárnapi miserend (8 és 10 h) lesz 
templomunkban, mely kiegészül egy esti 18 óraival. De. 9-kor litániák lesznek. 
 

2./ A karácsonyi szentidőben a vasárnap délelőtti 10 órai korális nagymiséken 
templomunk énekkara vagy a szkóla karácsonyi kórusműveket énekel. 
 

3./ Karácsony másnapja Szent István ünnepe és idén a Szent Család vasárnapja 
is. De. 9 órakor litániát mondunk a családokért, 10-kor pedig hozott bort szentelünk. 
 

4./ Karácsony oktávája végig ünneprangú. Sokan szenteljétek meg szentmisével 
ezt a kedves időszakot. 
 

5./ Pénteken, Szent I. Szilveszter pápa óév végi ünnepén reggel 7-kor és este 18 
órakor mutatjuk be a szentáldozatot, az estin hálaadó Te Deumot éneklünk. 
 

6./ Áldott, boldog, szent karácsonyi ünnepeket kívánunk a kedves Híveknek és általuk 
Rákoscsaba minden lakójának!                                                              

 

MISEINTENCIÓK 
 

SZOMBAT: KARÁCSONY 1. NAPJA: Jézus Krisztus születése; december 25.      
00.00 h éjféli nagymise    +Balázs Ferenc és neje Irma szülők                               K 
08.00 h pásztormise          A Tóth- és a Seres-család élő és +tagjai                       É 
09.00 h karácsonyi litánia szentségkitétellel                                                            É 
10.00 h ünnepi nagymise A Vígh-család élő és +tagjai                                           K 
18.00 h esti szentmise      Élő 3 fiúgyermek, 4 unoka és 2 meny                             É                                                                  
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA: kar. 2. napja, Szent István 1. vértanú; dec. 26. 
08.00 h         +idősebb és ifjabb Fekete János (apa és fia, névnapi megemlékezés) É 
09.00 h         Szent Család-litánia a családokért szentségkitétellel                          É         
10.00 h         Élő István és +2 István (névnapi megemlékezés) K 

Kedd 18 h         +Hanák János férj és édesapa (névnap)            É 
Szerda 7 h        +3 János édesapa és +3 János, fiaik (névnap)                                É  
Csütörtök 18 h A tisztítótűzben szenvedő lelkekért É 
Péntek 7 h Balesetet szenv. Boldizsár kisfiú É; 18 h +Forgács Ottóné Éva 2-i tem.É 
SZOMBAT: ÚJÉV, KISKARÁCSONY: Istenszülő Szűz Mária; 2022. január 1.    
08.00 h              Élő Katalin (születésnapi hálaadás)                                                 É 
09.00 h                                        Jézus Neve-litánia                                                É 
10.00 h              A Tóth- és a Seres-család élő és +tagjai                                         É 
18.00 h              +László édesapa                                                                              K 
KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP: 2022. január 2. 
08.00 h              +szülők és +gyermekeik, vmint a tisztítótűzben szenvedő lelkek É 
09.00 h                       Szentóra elmélkedésekkel, a végén Jézus Neve-litánia    É 
10.00 h              Pro populo: élő hívek és adakozó jótevők; a Szmuriga-család é/+t. É 

Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 

Szerkesztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
rakoscsaba.plebania.hu 


