
 
 
 
 
 
 

 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. május 22-29. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
 
1./ Szent Rita özvegy mai emléknapja elénk állítja a lehetetlennek tűnő ügyekben 
is hatékonyan közbenjáró szentet. Ma, a tömegtájékoztatás világnapján kérjük tőle 
a lehetetlent: találhassunk igaz és tiszta hírforrásokra a sok hazug médium között. 
 
2./ Május utolsó hetében kiváló szentek követésére hív az egyház: hétfőn Boldog 
br. Apor Vilmos, kedden Szűz Mária, keresztények segítsége, szerdán Tiszteletre-
méltó Szent Béda, Szent VII. Gergely pápa és Pazzi Szent Mária Magdolna, 
áldozócsütörtökön Néri Szent Fülöp s pénteken Canterbury Szent Ágoston ünnepe. 
 
3./ Szerda este 18 órától a Balassa-gimnázium diákja adnak hangszeres koncertet. 
 
4./ Urunk mennybemenetelének áldozócsütörtökről áttett jövő vasárnapján de. 10 
órakor lesz a gyermekek első szentáldozása. Imádkozzunk megmaradásukért.   
 
5./ A júniusi Adoremus átvehető a sekrestyében.                              

 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 18.30 h litánia É; 19 h +Kiss Károly és élő anyja (90. szüln.) és élő cst. É 

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA: tömegtájékoztatás napja; Szent Rita özv.; máj. 22 
8 h      G        +Tóth István és neje Klára É 
9 h      G                             ünnepélyes loretói litánia                                          É 
9.30 h G                             1 fiú és 3 lány keresztelője                                        CS 
10 h    G        Élő Rita és Júlia leányok (névnap) É 

Kedd 19 h         +Simon Ferenc édesapa                        É; előtte 18.30 h litánia É 
Szerda 7 h        +Vígh Dánielné Mária OB.                      É; utána  7.30 h litánia  É                        
Áldozócsütörtök 18 h +Szigeti Adrienn OB. urna jelenl.É; utána 18.30 h litánia  É 
                             19 h +Keresztes János (23.) és felesége Éva (2. évf.) szülők   É                    
Péntek 7 h        +Kinga kislány (49. évf.)                          É;   utána 7.30 h litánia É 
Szombat 19 h   Élő Veronika édesanya (81.szül.nap)      É; előtte 18.30 h litánia É 

HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA: Urunk mennybemenetele; május 29.  
8 h     G             +ifj. Maslowski Ferenc férj (27. évf.) É 
9 h     G                                  ünnepélyes loretói litánia                                      É 
9.30   G                                    Kladek Zora keresztelője                                     CS 
10 h   G             Élő Gábor és Anna hálaadása 48. ház. évf.-n É 

 



 

 
 

UMBRIA GYÖNGYE: CASCIAI SZENT RITA ÖZVEGY 
 

 Szent Rita 1367 körül született sok és állhatatos imádság után szegény és 
már idősödő szülőktől a közép-itáliai Rocca Porenában, Cascia város közelében. 
Szülei és környezete életét -neve jelentése szerint- igaz gyöngyként ragyogta be. 
Már kisgyermekkorában kiáradt belőle szíve jósága és szeretete: télvíz idején egy 
didergő leánypajtásának ajándékozta kabátkáját. A szülői házban remeteként élve 
szemlélődő életet élt. Szülei tanácsára viszont nem szentelhette életét Istennek, 
hanem férjhez ment egy rabiátus természetű férfihoz, akitől két fia született. Rita 
hősiessége és alázatossága lassan durva lelkületű férjét megszelídítette, aki végül 
bűnbánatot tartva megtért. Tizennyolc évi házasságuk végére férje haragosai tettek 
pontot, amikor az országút mentén éjjel megölték. Fiai bosszút esküdtek. Nemsoká 
ők is meghaltak, Rita árván és özvegyen maradva már csak Istennek akart élni. 
Nagy nehezen fölvették az Ágoston-rendi apácák zárdájába Casciában, ahol az 
irgalmasság testi-lelki cselekedeteiben és a szemlélődésben tűnt ki. Szeretete 
rózsaszirmait hullatta a szegényekre, árvákra és özvegyekre. Szíve vágyódott a 
töviskoronás Krisztussal szenvedni, akinek jegyese lett. Tőle kapta homloksebét, 
melyet még 15 évig, 1447-ben bekövetkezett haláláig viselt. Halála után csodákkal 
dicsőítette meg az Isten: épen maradt holtteste a casciai Szent Rita-dómban 
látható. Közbenjárására számtalan ima-meghallgatás történt. VIII. Orbán pápa 
1626. október 1-jén boldoggá, XIII. Leó pápa pedig 1900. május 24-én szentté 
avatta a házastársi hűség és a lehetetlennek tűnő ügyek megoldójának szentjét. 
Ünnepe május 22. A VIII. kerületi Kun utcában van legközelebbi kegytemploma. 
 Ima Szent Ritához megoldhatatlannak tűnő helyzetben: Istentől csodákkal 
kitüntetett Szent Rita! Te abban a kegyben részesültél, hogy kétségbeejtő 
helyzetekben különös szószólónk légy. Erős bizalommal térdelek eléd könyörülő 
szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. (Itt 
mondd el azt.) 


