
 
 
 
 

 
 

 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. május 1-8. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 3. vasárnapja: Munkás Szent József; a munka ünnepe és anyák napja) 

1./ Ma, május 1-jén Munkás Szent József és a Szűzanya oltalmába ajánljuk a 
munkásokat és az édesanyákat. Ma bizalommal kérjük bőkezű adományaitokat. 
 
2./ Az első ünnepélyes loretói litánia ma de. 9 órakor lesz a Boldogságos Szűz 
Mária tiszteletére, majd utána félórás szentségimádás elmélkedéssel, énekkel. 
 
3./ Az igazán szép és valóban katolikus májusi ájtatosságok rögtön a reggeli 
szentmisék után, illetve az estiek előtt fél órával,18.30-kor kezdődnek. 
 
4./ Május 1-jétől szeptember 30-áig a kedd, csütörtök és szombat esti 
szentmiséket már 19 órakor kezdjük, az esti harangszó 20 órakor kondul meg. 
 
5./ Kedd Szent Fülöp és ifj. Szent Jakab apostolok és a Szent Kereszt megtalálása 
ünnepe, szerda Szent Flórián, szombat pedig Boldog Gizella királyné emléknapja. 
 
6./ Jópásztor jövő vasárnapján papi és szerzetesi hivatásokért könyörgünk. De. 
a 10-es koncert-nagymisén elhangzik Mozart: D-dúr missa brevise és motettái. 

(Offerát hozni!) 

MISEINTENCIÓK 
Szombat 19 h   Élő Derhán József és neje Mária hálaadása 50. ház. évf.-n      É 

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: Munkás Szt. József; munka ünn.; anyák n.; máj. 1 
8 h      G            +Tóth József és neje Erzsébet szülők                                         É 
9 h      G              Ünnepélyes loretói litánia, majd szentségimádás                É 
10 h    G Pro populo: élő híveink és adakozó jótevőink; élő György és +György  É 

Kedd 19 h         +Imre báty és +Márta sógornő É;          előtte 18.30 h litánia      É 
Szerda 7 h        Élő Angéla és Annamária         É;          utána   7.30 h litánia      É 
           12 h        +Döndőné Kaló Erzsébet Ilona szórótemetése a Köztemetőben É  
Csütörtök 19 h Élő Johanna (20. születésnap) É;          előtte 18.30 h litánia      É      
Péntek 7 h        Élő Balogh Sándorné Gizi (névnap) É;  utána   7.30 h litánia      É 
Szombat 19 h   +István és +Emil                       É;          előtte 18.30 h litánia      É 

HÚSVÉT 4., JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA: május 8. 
8 h     G             +Keresztúti Mária É 
9 h     G             Ünnepélyes loretói litánia     É; 9.30 h 2 gyermek keresztelője É 
10 h   G             +Horváth Imre férj és édesapa                                                      K 



 

 

 

 
 

MUNKÁS SZENT JÓZSEF 
 

 Szent József március 19-i tanácsolt főünnepe mellett van még egy 
május 1-jei emléknapja is, amely a munkásosztály nemzetközi ünnepével esik egy 
napra. Éppen ezért XII. Pius pápa a mindennapi munkáséletben oly kiváló szentet 
állította elénk és a munkások elé erre a napra, aki a munkások védőszentje is lett. 
 

SZENT ATANÁZ PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ 
 

 295-ben született Alexandriában. Sándor püspökkel részt vett a niceai 
zsinaton (325), akinek utóda lett. Az ariánus eretnekség ellen aktívan küzdött, ami 
sok szenvedéssel és öt száműzetéssel járt. Kiváló művei az igaz hit halhatatlan (ezt 
jelenti a neve is) tanítójává és védőjévé emelték. 373. május 2-án halt meg. 
 

A SZENT KERESZT MEGTALÁLÁSA 
 326-ban Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona császárnő 
ásatásokat végzett a Szentföldön Jézus életének tárgyi emlékei után kutatva. Meg 
is találták a három kereszt maradványait, amelyek közül az volt Jézusé, amelynek 
érintésére egy beteg asszony meggyógyult. Nagy Szent I. Gergely pápa tette az 
ünnepet május 3-ára a VII. században. 
 
 


