
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2021. január 16-23. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 2. vasárnap) 

 
1./ Ma ökumenikus imahét kezdődik a keresztény egységért. Nyilvános imaórák az 
idén sem lesznek a szűnni nem akaró covid-járvány miatt. Minden szentmise 
Miatyánkja után imádkozunk e szándékra: térjenek vissza az egy, szent, katolikus 
és apostoli anyaszentegyházba. Akik pedig beletartozunk, adjunk hálát érte! 
 
2./ Kedd Árpád-házi Szent Margit ünnepe, csütörtök Szent Fábián és Sebestyén, 
péntek Szent Ágnes, szombat pedig Szent Vince és Boldog Batthyány-Strattmann 
László emléknapja. 
 
3./ Írassatok szentmiséket a téli köznapokra is élőkért és holtakért. A stipendium 
változatlan: az orgonás mise 3000.- Ft, a csöndes 2000.-Ft. 

 
4./ Jövő vasárnap de. a 10 órai korális nagymisén a pestszentlőrinci főplébánia 
kórusa W. A. Mozart: G-dúr missa brevisét énekli motettákkal.      
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 11 h    +Dunai László férj és édesapa OB., majd urnabeszentelése itt  É 

18 h +id. G. Molnár István és neje Mária szülők,+István testvér és Péterke kisfiú É 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: január 16. 
8 h      G              Egy házaspár megtérése, együtt maradása és boldogsága    É 
10 h    G              A Tüzes-család élő tagjai, élő Marcell és Piroska (névnap)        É 

Kedd 18 h           Súlyos beteg Vrana Zsuzsa é.anya és gondozónő gyógyulása É 
Szerda 7 h          Az elszakadt keresztények róm. kat. egyházba tagozódásáért  É 
      14.30 h          +Kadók Ferenc temetése Cinkotán                                             É  
Csütörtök 18 h   Élő Fabien SVD sac. (névnap) és +Regina (86. születésnap)    É 
Péntek 7 h          +Jung Mária Ágnes irgalmasnővér (névnap)                              É  
Szombat 18 h     +Veres József férj és édesapa (12. évf.) É 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP: január 23.  
8 h     G               Élő Szabó Zoltánné Mária hálaadása 80. születésnapon É 
10 h   G               +János és Ágnes nagyszülők és +Csaba 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 

 



 
 

A KÁNAI MENYEGZŐ 
 

 Vízkereszt harmadik misztériumát már az évközi 2. vasárnap evangéliumából 
ismerjük. Minden kultúrában egy nagy lépésnek számít a házasságkötés a fiatalok 
életében. Kizárólag egy férfi és egy nő szabad elhatározásából fakad az az élet-
közösség, amely a társadalom legkisebb, de legerősebb sejtje is. Ez Isten akarata, 
mely szerint e két, Isten képére és hasonlatosságára teremtett különböző nemű 
ember szerelmének gyümölcseivel, a gyermekek nemzésével és szülésével marad 
fönn az emberi faj. (Két azonos nemű egyed együttéléséből új élet soha nem fakad, 
ezért az nem házasság, hanem bűnös kapcsolat!) E szövetségkötés a legnagyobb 
ünnepélyességgel történt Jézus korában is. Egy hétig tartott a menyegző, amely 
hangos énekléssel és tánccal egybekötött nagy evés-ivás volt. Az első nap estéjén 
a menyasszonyt a szülői házból a vőlegény házába vitték, ahol megterítették az 
ünnepi asztalt és előkészítették az új házaspárnak a nászházat. A vőlegény fejére 
különleges turbánt kötött az anyja. Ez volt a megkoronázása.  Lefátyolozott 
menyasszonyát így hozta vendégek kíséretében, akik közül a legfontosabb a 
vőlegény legjobb barátja volt. Olykor a menyasszony egykori játszótársai, fiatal, 
hajadon lányok is a vőlegény elé mentek, hogy fogadják (l. az okos és balga szüzek 
példázatát). A vőlegényének fölékesített menyasszony a nők szobájában várt, 
övvel a derekán. A menyegzőn is, mint általában az ünnepeken, a férfiak és a nők 
elkülönültek. Jogos elvárás volt, hogy a menyegzőre meghívott vendégek az 
alkalomhoz illően, ünneplő ruhában jelenjenek meg. 


