
 
 
 
 
 
 

 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2021. május 8-15. 
 

 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJÁN 
 

1./ Ma, Jópásztor vasárnapján papi és szerzetesi hivatásokért könyörgünk. De. a 
10 órai ünnepélyes koncertnagymisén az egyesített Szent Alberik- és Szent 
László-kórus előadásában elhangzik W. A. Mozart: D-dúr missa brevis, 3 
Mozart-motetta és Young: Alleluja. Szólisták: Kővári Eszter Sára (szoprán), 
Dauler Eszter (alt), Fátrai János (tenor), Klézli János (basszus); orgonán kísér: 
Pitter Károly. (Varsányi István karnagy és Nagy Lajos kóruselnök emlékére.) 
 
2./ Csütörtökön du. 5 órai tea, majd ½ 6-tól felnőttkatekézis lesz a hittanteremben. 
  
3./ Péntek a Fatimai Szűz Mária ünnepe. Közbenjárásáért reggel 7 órakor ünnepi 
szentmise, kb. ½ 8-kor szentolvasó-ájtatosság, litánia és templomi körmenet lesz. 
 
4./ Jövő vasárnap tartjuk templomunk nyilvános búcsúját. De. a 10 órai 
ünnepélyes búcsúi nagymisét Marco Antonio de Miranda újmisés brazil 
származású körömi verbita káplán atya mutatja be. Közreműködik templomunk 
énekkara. 
 
5./ Jövő vasárnap este 18 órakor Kereszttől a föltámadásig címmel a Rotunda 
Énekegyüttes egyházzenei koncertet ad, melyre szeretettel hívunk mindenkit. 
 
6./ Május 16-a, hétfő Nepomuki Szent János, templomunk védőszentjének az 
ünnepe. Ez éves első szentségimádási napunk is: du. 16 órától adoráció a kitett 
Oltáriszentség előtt, 18-tól rózsafüzér-ájtatosság, ½ 7-kor Szent János-litánia, 
majd este 19 órakor ünnepélyes búcsúi nagymise, melyet Ngamba Mungwala 
Albert kongói származású körömi verbita plébános úr celebrál.         



HUMOR 
 

 Vidéki állomáson érdeklődik egy ember a vasutastól: -Mondja, mikor jön a 
következő vonat Budapest felé? A gyorsvonat öt perc múlva érkezik, a 
személyvonat pedig másfél óra múlva. Én azt tanácsolom, hogy a személlyel 
menjen. -Miért? Az lassabb is, később is ér célba. -Igen, de a gyorsvonat itt nem áll 
meg. 
 
 Fiatal pár a televízió előtt üldögél. -Jó hírem van, drágám -mosolyog az 
asszonyka a férjére. Rövidesen hárman leszünk! -Hárman? És mikor? -Szombat 
este. A déli vonattal jön az anyukám. 
 
  Egy férfi fürödni készül a Nílus torkolatánál. A biztonság kedvéért 
megkérdezi egy helyi embertől: -Mondja, nincsenek itt cápák? -Nincsenek -hangzik 
a válasz. Mielőtt beugorna, csak rákérdez még egyszer: Biztosan nincsenek itt 
cápák? -Persze, hogy nincsenek. Félnek a krokodiloktól. 
 
 Anyósjelölt a lánykérőnek: -Nos, fiatalember, ezek szerint a vőm szeretne 
lenni? -Dehogyis, csak nem tudok más utat ahhoz, hogy a lányát feleségül vegyem. 
 
 Egy idős úr nyit be a belvárosi üzlet ajtaján. -Azt olvasom, kérem szépen az 
ajtón, hogy „Vétel és eladás”. Tulajdonképpen mit tetszenek vásárolni? -Mindenféle 
fölösleges, ócska holmit… -És mit tetszenek eladni? -Csupa értékes antik tárgyat. 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 19 h  +István és Emil                               É;  előtte 18.30 h litánia        É 

HÚSVÉT 4., JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA: május 8. 
8 h      G            Élő Tóth József gyógyulása és +Keresztúri Mária                       É 
9 h      G            Ünnepélyes loretói litánia É; 9.30 h 1 fiú keresztelője            CS 
10 h    G            +Horváth Imre férj és édesapa (missa latina)                              K 

Kedd 14.30 h    +Kámány János Imréné szórótemetése a Köztemetőben           É      
           19 h        +Kotogán Gáborné Mária (2. évf.) É; előtte 18.30 h litánia          É 
Szerda 7 h        élő 6 unoka                                   CS;  utána 7.30 h litánia CS 
Csütörtök 19 h +Juracsek János férj és édesapa  É; előtte 18.30 h litánia          É 
Péntek 7 h A Fatimai Szűz és látnokai tisztelete     É;  utána 7.30 h ájtatosság   É 
Szombat 19 h    +Hortolányi József                         É; előtte 18.30 h litánia É 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA: templomunk nyilvános búcsúja; május 15.  
8 h     G              +Tóth Luca és férje Sándor, vmint +Sándor fiuk É 
9 h     G                                Ünnepélyes loretói litánia                                        É 
10 h MAM              Élő Róbert és Judit hálaadása házassági évf.-n K 
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