
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2021. 

 
HÁLÁS SZÍVVEL KEZDJÜK AZ ÚJ ESZTENDŐT! 

 
Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál,/ Az éjt, a pihenést, a sok-sok 

szenvedést./ Köszönöm, amiért tűrni tanítottál/ A szenvedéseket, amiket a 
vállaimra raktál. 

Köszönöm az életet, ami eddig tartott,/ Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. 
Köszönöm, jó Atyám, hogy lelkem hozzád vágyik,/ Add, hogy legyen erőm 

egészen hazáig. 
Köszönöm a látást, a két szememet,/ Melyet fogjon le egykor a Te szent kezed. 
Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást;/ Köszönöm az Igét, Krisztust, a vallást. 

Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged,/ Köszönöm, hogy hívő fohászom 
megérted./ Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást/ és a sok-sok megbocsátást. 
Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem,/ Add kegyelmedet, hogy csak a jót 

tegyem./ Ha Te nem vagy velem csak koldus vagyok, de így veled gazdag vagyok 
Minden tőled van és minden általad,/ Csak egy legyen utam: a hit és az alázat. 

Uram, ezen úton vezesd a lelkemet!/ Köszönöm, hogy szeretsz engemet.  
Atyám! Bár a földön nincs rá érdemem,/ Tedd meg Szent Fiad, Jézusom Nevében 
Édes jó Szűzanyám, szólj az érdekemben,/ Hogy veled lehessek egykor az égben 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK 2022. ÚJÉVI HIRDETÉSEI JANUÁR 1-ÉN ÉS 2-ÁN 

 
1./ Újév, Szűz Mária Istenanyasága szabadnapra eső parancsolt főünnepén 
vasárnapi miserendünk (8, 10 h) kiegészül egy estivel 18 órakor. De. 9-kor litánia. 
 
2./ A karácsony utáni 2. vasárnapon, 2-án csöndes szentségimádás lesz 9 órakor, 
mely a ¾ 10-kor kezdődő litániával ér véget. 
 
3./ Templomunk egykori főplébánosáért, Somlai József c. apát, érd. esperes úrért 
kedden este 18 órakor tartunk engesztelő gyászmisét. 
 
4./ Csütörtök vízkereszt munkanapra eső parancsolt főünnepén szentmisék 
de. 10 és este 18 órakor lesznek. Kis áldozattal vegyünk részt az egyiken! 
 
5./ Január és az újév első péntekén egy új nagykilencedet kezdve vegyünk részt a 
reggeli 7-es szentmisén és a Jézus Szíve-litánián, előtte ¾ 7-kor gyónást végezve. 
 
6./ Jövő vasárnap, Urunk megkeresztelése ünnepén tartjuk a januári nagygyűjtést. 

 

 



 

 
 

MISEINTENCIÓK 
 

SZOMBAT: ÚJÉV: Istenanya, karácsony oktávája, békevilágnap; 2022. jan. 1. 
8 h      G            Élő Katalin (születésnapi hálaadás)                                              É 

9 h      G                                    Jézus Neve-litánia                                               É 

10 h    G            A Tóth- és a Seres-család élő és +tagjai                                      K 

18 h    G            +László édesapa                                                                           É 

KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP: 2022. január 2. 
8 h      G            +szülők, gyermekek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek              É  
9 h      H              Csöndes szentségimádás, majd 9.45 h-kor litánia                 É 
10 h    G            Pro populo: élő Hívek és adakozó jótevők; a Szmuriga-család    K 

Hétfő 11.30 h    +Pintér Károly szórótemetése Csömörön                                     É 
Kedd 18 h         +Somlai József c. apát, érd. esperes, ny. főplébános OB.           É  
Szerda 7 h        +Endre és Regina szülők, +Mátyás nagybácsi (20. évf.)              É  
CSÜTÖRTÖK: VÍZKERESZT-EPIFÁNIA-HÁROMKIRÁLYOK; 2022. január 6.      
10 h            A Válóczi-, a Csonka-, a Papanek- és a Varjas-család élő és +tagjai É 
18 h            +Tóth János férj és édesapa (20. évf.)                                                É  
Péntek 7 h         Jézus Szíve tiszteletére É;                7.30 h Jézus Szíve-litánia  É  
Szombat 18 h    A Földi- és a Rusztem-család +tagjai                                          É  

ÉVKÖZI 1. VASÁRNAP: Urunk megkeresztelése; 2022. január 9.  
8 h     G              +Keresztúri Mária                                                                         É  
10 h   G              +Fekete Jánosné Mária édesanya                                               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 

 


