
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2021. december 19-26. 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI ADVENT 4. VASÁRNAPJÁN 

 
 Maradjatok itt a 19 h-kor kezdődő félórás karácsonyi fuvola- és orgonakoncerten!   

 
1./ Ma de. a 10 órai korális nagymisét a Mária Rádió közvetíti. A szkóla előadásában 
elhangzik a XVII. gregorián mise és adventi énekek. 
 
2./ Kedden, Kaniziusz Szent Péter és csütörtökön, Kenty Szent János papok 
emléknapján este 18 órakor folytatja, illetve fejezi be adventi lelkigyakorlatát Kovács 
Gellért premontrei atya. E két esti szentmise előtt (½ 6-tó)l és alatt is lesz gyóntatás.    
 
3./ Az utolsó adventi roráté szerda reggel 6 órakor lesz. Előtte és utána gyóntatás.  
 
4./ 24-én, péntektől a köznap reggeli szentmisék újból 7 órakor kezdődnek. Péntek 
éjjel ½ 12-től Tüzes Marcell Sámuel karácsonyi orgonamuzsikája, közben 
gyóntatás, majd pontban 24 órakor ünnepélyes éjféli korális nagymise. A kórus 
M-A. Charpentier: Messe de minuit (éjféli mise)-jét és karácsonyi dalokat énekel. 
 
5./ December 25-én, karácsony első napján és 2022. január 1-jén, újév napján, 
szombaton (parancsolt főünnepek!) vasárnapi miserendet (8 és 10 h) tartunk, 
amely kiegészül -mindkét napon- egy esti 18 óraival. 
 
6./ Idén karácsony másnapján, Szent István első vértanú ünnepén lesz a Szent 
Család vasárnapja. Tiszteletére és a családokért de. 9-kor litániát mondunk. 
 
7./ A januári Adoremus átvehető a sekrestyében.                              
 

SOKSZÍNŰ A VILÁG  
 

1.A franciaországi Nanterre (nanterr)-ben december 8-án a Saint-Joseph és 
a Sainte-Marie des Fontenelles (szen zsozef és szent mari dé fontönell) templomok 
közötti egy kilométeren máriás körmenetet szerveztek a Szűzanya szobrával és 
énekeivel, amelyet kb. 10 muszlim fiatal megtámadott. Sértegették a híveket k…ák 
gyerekeinek és bandájának titulálva, és „ez nem katedrális, kafferek vagytok és 
gazemberek, takarodjatok innen, nem vagytok otthon”, miközben köpködték őket. 
Egy embertől elvették a fáklyát, és a hívekre dobták. A papokat leköpték és vízzel 
öntötték őket le. Az egyik támadó azt mondta: „A Koránra esküszöm, hogy elvágom 
a torkodat.” A pap magyarázni próbálta, hogy ez a Szűzanya tiszteletére tartott 

 



fáklyás körmenet, mire azok: „Ez már Allah földje! Takarodjatok innen! -ordítozták. 
Erőszakosan lökdösték a papokat. Mindezek mindaddig folytatódtak, míg a 
processzió el nem érte a céltemplomot, ahol egy már előre odariasztott rendőrjárőr 
várakozott. „Egyre veszélyesebb ma katolikusnak lenni Franciaország (sőt egész 
Nyugat- és Észak-Európa) mind több területén”-írta egy részvevő a Twitter.com-on. 
 A nanterre-i egyházmegye (is) elhallgatta közleményében, hogy a támadók 
muszlimnak adták ki magukat. Az oligarchák médiája még kevésbé vett tudomást 
az agresszióról, mivel a megtámadottak „csak” a katolikus őslakosokat érintették. 
Déjá vu (dézsá vü) érzésünk van: láttunk már ilyet a XVI-XVII. században. Hazánk 
vezetői garantálják biztonságunkat. Jobb nekünk az „unalmas” egyszínűség!  
 2.Európai, sőt világméretekben precedensértékű az a per, amit januárra 
tűztek ki Helsinkiben. Paivi Rasanen finn parlamenti képviselőt gyűlöletbeszéddel 
vádolják, mert a kereszténydemokrata politikusnő egy Twitter-üzenetben kérdőre 
vonta (evangélikus) egyháza vezetőit a pride (prájd)-rendezvények támogatása 
miatt. Posztja egy Szent Pál-i citátumot is tartalmazott a homoszexualitásról. Erről 
foglal majd állást a finn bíróság. A helyi lutheránus egyháznak is a teljes bibliai 
igazságra kell épülnie -mondta a volt belügyminiszternő. Ám azok megosztottak e 
témában. (L. Hetek 2021. XI. 26.31-34.) Ezek volnának az „európai értékek?” 
  

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18h KG+Szűcsné Turbucz Erzsébet nej, +Szűcs István és Margit szülők 

KEL-TMS                    Karácsonyváró orgona- és fuvolakoncert                      Z 

ADVENT 4. VASÁRNAPJA: december 19. 
8 h      G                  +Broda Ferenc férj (3. évf.)                                                     É 
10 h    G                  A Várkonyi- és a Nemes-család élő és +tagjai                       É 

Hétfő 6 h                 +Bányai Béla és +szülei                                                         É 
Kedd 18 h KG         A tisztítótűzben szenvedő lelkek                                            É 
Szerda 6 h              +Zsombor Kálmán prépost és +Tóth János apát                    É 
      10.30 h              +Szauder Ferenc Károly temetése Kispesten                        É 
Csütörtök 18 h KG +Keresztúri Mária  É 
Péntek 7 h Élő Gilányi J.né Éva,+Éva édesanyja (névnap), ill. élő és +cs.tagjaik É 
23.30 h TMS                        Karácsonyi orgonamuzsika                                  OZ 
24 h   G éjféli nagymise: +Balázs Ferenc és neje Irma szülők                             K                                     

SZOMBAT: KARÁCSONY 1. napja, parancsolt főünn: Jézus születése; dec.25.  
8 h     G pásztormise: A Seres- és a Tóth-család élő és +tagjai                           É 
9 h     G                                          Karácsonyi litánia                                          É 
10 h   G nagymise:     A Vígh-család élő és +tagjai                                               K 
18 h   G esti mise:      Élő 3 fiúgyermek, 4 unoka és 2 meny É 
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA: kar. 2. napja, Szent István; december 26. 
8 h     G                        +id. és ifj. Fekete János (apa és fia, névnapi megemlék.) É  
9 h     G                                        Szent Család-litánia                                         É 
10 h   G                        Élő István és két +István (névnapi megemlékezés)           K 

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 


