
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. február 13-20.  

 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 6. vasárnap) 
 

1./ Ma de. 9 órától a szentségimádás keretében fatimai ájtatosságot tartunk 
rózsafüzérrel és litániával. 
 
2./ Jövő vasárnap de. 10 órakor elhangzik W. A. Mozart: G-dúr missa brevis a pest-
szentlőrinci főplébánia kórusának előadásában.  
 
3./ Jövő vasárnap a katolikus iskolák támogatására gyűjtünk.         (Offerát hozni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h   A Nagy- és a Pataki-család +tagjai É 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP: február 13. 
8 h      G             Élő Fekete János és neje Sára születésnapi hálaadása É 

9 h      G   Szentségimádás és fatimai ájtatosság rózsafüzérrel és litániával  É 

10 h    G             Élő és +családtagok, köztük +2 József É 

Kedd 18 h         +Kereszt- és bérmaszülők É 

Szerda 7 h         A Kollár-, a Kovács- és a Mándli-család élő és +tagjai CS 

Csütörtök 18 h +Furák Mihály és neje Regina szülők É 

Péntek 7 h        +édesapa                                                                                      É 

Szombat 18 h   +Zsombor Kálmán atya É 

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP: február 20.  

8 h     G             +Elvira húg (83. név- és születésnap és 5. évf.)  É 

10 h   G             Élő Zsuzsanna testi-lelki egészsége (83. születésnap) 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.comr 

akoscsaba.plebania.hu 

 



 

 
 

LOURDES-I MIASSZONYUNK ÉS A BETEGEK VILÁGNAPJA 

 

     1858. február 11-én a Pireneusok lábánál fekvő Lourdes városában, a Gave 
folyó melletti Massabielle-sziklabarlang hasadékában jelent meg először Mária a 
lourdes-i molnár lányának, Soubirous Marie Bernadette-nek, aki kérésére márc. 25-
én Szeplőtelen Fogantatás néven mutatkozott be. Bernadett föltárt ott egy forrást, 
amelynek tiszta vize számos csodás gyógyulást hozott. Így a város hamarosan a 
betegek kedvelt zarándokhelye lett. 
     XIII. Leó pápa 1886-ban a betegek patrónusává nyilvánította Istenes Szent 
Jánost, majd ugyanőt a betegápolók védő-szentjévé 1930-ban XI. Pius. 
     II. János Pál pápa 1983-ban, két évvel az őt ért súlyos merénylet után ment oda 
pápaként először, majd 2004-ben már maga is súlyos betegen másodszor. 1992-
ben nyilvánította február 11-ét a „Betegek Világnapjá”-vá: „Jézus halálával és 
föltámadásával visszaállította a teljes harmóniát Isten és ember között. Ha Jézus 
az élet forrása, aki győzött a halálon, Szűz Mária a figyelmes édesanya, aki ismeri 
gyermekei vágyait, megszerezve testük és lelkük egészségét. Ezt jelenti Lourdes 
mindazoknak, akik imádkozni és zarándokolni mennek oda. Korunk nagy haladást 
ért el az élet tudományos megismerésében, melyet Isten ajándékozott nekünk, és 
ránk bízta ezt a kincset. Az életet befogadni, tisztelni és védeni kell, mert az minden 
születő élet bölcsője. Ma gyakran beszélnek „genetikai tervezés”-ről, utalva a 
rendkívüli beavatkozási lehetőségekre, amelyeket a mai tudomány az élet kezdeti 
szakaszaiban kínál. Ennek föltétele, hogy a fogantatástól tiszteletben tartsa az 
ember személyi jogait és méltóságát. Senkinek sincs joga manipulálni és pusztítani 
emberi életeket. Az egészségügyi lelkipásztorkodás feladata az élet védelmét és 
szolgálatát hirdetni” -tanítja az igazhitű pápa. 


