
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. március 13-20.  

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Nagyböjt 2. vasárnapja) 
 

1./ Jövő vasárnapig tart a tartósélelmiszer-gyűjtés a háborús magyar menekültek 
javára misék után a főplébánián. Pénzt a karitászperselyben gyűjtünk. 
 
2./ Ma de. 9 órától fatimai áhítatot tartunk, és kérjük a Béke Királynőjének a közben-
járását a háború befejezéséért. 
 
3./ Magyar nemzetünk állami ünnepére, keddre lobogózzuk föl házainkat, és 
vegyünk részt a békemeneten e fontos ügy érdekében. 
 
4./ Jeruzsálemi Szent Cirill pénteki emléknapján este 18 órakor keresztúti áhítatot, 
majd utána 19 óráig csöndes szentségimádást tartunk a békéért. 
 
5./ Szombat Szent József, az egyház, a családok, a munkások és a haldoklók 
védőszentjének tanácsolt főünnepe.                                                  
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h   +Kráhl József SJ sac. (halála 23. és szentelése 70. évf.-ja) É 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA: március 13. 
8 h      G            +Keresztúri Mária É 
9 h      H            Fatimai ájtatosság, benne könyörgés a békéért                    CS                        
10 h    G            +Maróti János édesapa (35. évf.) É 

Kedd 18 h         Élő Furák Mihály hálaadása 57. ker. évf.-n É 
Szerda 7 h        +Somlai József és élő Mandula József sac. (névnap)                  É 
Csütörtök 18 h +Veres József férj és édesapa (névnap) É 
Péntek 7 h   +Várkonyi Sándor és neje Reitinger Ilona nszülők és a választások É                                                                                                    
           18 h  Keresztúti ájtatosság É; 18.30-19 h szentségimádás a békéért CS 
Szombat 18 h   +József nagyapa és élő Benedek unokája (névnap) É 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: március 20.  
8 h     G             Az +Hinka- és Lukács-szülők É 
10 h   G             +László és Izabella, vmint élő és +hozzátartozók É 
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FŐÜNNEP A NAGYBÖJTBEN: SZENT JÓZSEF 
 

 Szent Józsefet, az igaz embert Szűz Mária jegyesét, az Úr Jézus Krisztus 
nevelőatyját az evangéliumok gyermekségtörténetéből ismerjük: Dávid házából 
származott és Názáretben élt, mint ácsmester. Gábor angyalnak engedelmeskedve 
feleségül vette Máriát, akit Fiával Egyiptomba menekített. Onnan visszatérve átadta 
Jézusnak az ábrahámi örökséget és az ácsmesterséget. Kr. u. 20 körül halt meg. 
IX. Pius pápa az egyház, XII. Pius pedig a munkások védőszentjévé nyilvánította. 
Ő a családok és a haldoklók oltalmazója is, akit elsődleges tiszteletben részesítünk.  


