
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. február 20-27. 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 7. vasárnap: Marto Szent Ferenc és Jácinta fatimai látnokok) 
 

1./ Ma de. a 10 órai latin nyelvű korális nagymisén elhangzik W. A. Mozar: G-dúr 

missa brevis  és motetták a pestszentlőrinci főplébánia énekkarának előadásában. 
Vezényel: Szigmond Attila, orgonál: Tüzes Marcell Sámuel. 
 
2./ Kedd Szent Péter apostol székfoglalója, szerda Szent Polikárp vértanúpüspök 
emléknapja, csütörtök pedig Szent Mátyás apostol ünnepe.              
 
3./ A márciusi Adoremus átvehető a sekrestyében. Ma a katolikus iskolák javára 
gyűjtünk.                                                                                              

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h   +Zsombor Kálmán sac. (92. születésnap) É 

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP: Marto Szent Jácinta és Ferenc; február 20. 
8 h      G            +Elvira húg (83. név- és születésnap, vmint 5. évf.) É 
10 h    G            Élő Zsuzsanna testi-lelki gyógyulása (név- és 80. születésnap) É 

Kedd 18 h         +Faragóné Vizy Ildikó (6. évf.) É 
Szerda 7 h        Beteg Czuczi Péter gyógyulása CS 
Csütörtök 15 h +Gengela Zoltánné Éva temetése Maglódon                                É 
                  18 h Hálából élő Judit lánygyermekért 42. születésnapján É 
Péntek 7 h        A takarítóbrigád élő tagjai és a magyarországi választások         É  
      10.30 h        +Szappanos István temetése a rákoskerti kápolna kriptájában    É            
Szombat 18 h   +Bányai Béla és +szülei É 

ÉVKÖZI 8., FARSANGVASÁRNAP: február 27.   
8 h     G             Élő Balogh Sándorné Gizella hálaadása 79. születésnapján É 
10 h   G             +Andrusik Lajos (születésnapi megemlékezés) É 

 
FEBRUÁR 20.: A KIS FATIMAI PÁSZTOR-LÁTNOKOK 

 
 1917. május 13-án három kis portugál pásztorgyermek először láthatta a 
Szűzanyát. Közülük a két fiatalabb, Santo Marto Francisco (franszisku) és Santa 
Marto Jacinta (zsaszinta) a jelenések után röviddel spanyolnáthában meghalt. Az 
első gyermekszentek boldoggá avatása 2000. május 13-án volt Fatimában, szentté 
avatásuk pedig szintén ott, 2017. május 13-án, az első jelenés centenáriumán. 

 



 Marto Szent Ferenc 1908. június 11-én született a Fatima melletti Aljustrel 
(alzsusztrel)-ben. Kerek, vaskos arcú, barna szemű, sima, világos barna hajú, erős 
és egészséges, tisztalelkű és lágyszívű, szerény és szolíd kisfiú volt. Mindenkivel, 
az állatokkal is szívesen játszott, de senkivel sem vitatkozott, inkább otthagyta őket. 
A sötétben sem félt. Szerette és védte az állatokat. Különösen fogékony volt a 
szépre és a jóra. Csodálta a napot, a holdat és a Szűzanya lámpácskáinak mondott 
csillagokat. Szívesen furulyázott, amelyre húga, Jácinta és unokanővére, Lúcia 
táncolt. Velük 1916-ban háromszor láthatta a Béke Angyalát, majd 1917-ben 
hatszor a Szűzanyát. Ő a jelenéseknek csak szemlélője volt. A Szűzanya Lúciához 
intézett szavaiból semmit nem hallott. Hosszú órákat töltött a szentségház előtt, 
hogy vigasztalja Istent. Halála (1919. IV. 4.) előtti utolsó szavai voltak: „Megyek az 
égbe. Ott igazán vigasztalhatom a jóságos Jézust és az Istenanyát.” Elenyészett 
hamvait exhumálás után a fatimai bazilika kereszthajója jobb oldalán temették el. 
 Marto Szent Jácinta 1910. március 11-én született. Mint bátyja, Ferenc, 
kerek arcú, sugárzó barna szemű, bájos, érzékeny kislányka volt. 5 éves korában 
hallott először Jézus szenvedéséről, mire megilletődötten sírt és mondta: „Szegény 
Üdvözítőnk, soha nem fogok már bűnt elkövetni, mert nem szeretném, ha 
szenvedne!” Tudatosan kerülte azokat, akiktől csúnya beszédet vagy más rosszat 
tanulhatott volna. Szívélyes barátság fűzte unokanővéréhez, Lúciához, akit nagyon 
szeretett. Egy elsőáldozáson angyalkáknak öltözött gyermekeket látott, akik Jézus 
elé virágokat szórtak. Jácinta Lúciára szórta azokat e szavakkal: „Azt csinálom, 
Lúcia, amit az angyalkák: virágokat szórok rád.” A virágokat különösen szerette és 
gondozta, hajába tette, Lúciának koszorút font belőlük. A báránykákat is nagyon 
szerette, akiket becézgetett: Galamb, Csillag, Szelídség. Szívesen énekelt is nekik. 
Halála előtt a Szűzanya megjelent ágyánál őt megerősíteni és neki megjövendölni, 
hogy sokat fog szenvedni és magányosan fog meghalni. Ez a lisszaboni kórházban 
volt 1920. II. 20-án. Ép holttestét a fatimai bazilika kereszthajójába temették balra. 
 

 


