
 
 
 
 
 
 

 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. június 5-12. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK PÜNKÖSDI HIRDETÉSEI JÚNIUS 5-6-ÁN 
1./ Pünkösd vigíliáján este ½ 7-kor elsőszombati rózsafüzért, majd 19 órakor 
szentmisét mondunk a Szűzanya Szeplőtelen Szíve tiszteletére és engesztelésére. 
 
2./ Pünkösdvasárnap és -hétfőn vasárnapi miserendet (8, 10 h) tartunk, 
pünkösdvasárnap de. 9 órakor pedig a Szentlélekhez imádkozunk litániát. 
 
3./ Pünkösdhétfőn de. 10 órakor kezdődik Máriaremetén a Karizmák ünnepe, 
főegyházmegyénk juniálisa, mely du. 15 órakor prímási nagymisével zárul. 
 
4./ Csütörtökön Jézus, az Örök Főpap és Szír Szent Efrém, pénteken pedig Szent 
Barnabás apostol ünnepe lesz. 
 
5./ Egy hét múlva Szentháromság vasárnap zárja a kötelező húsvéti szentgyónás 
és -áldozás idejét. Aki ezt elmulasztotta volna, kérjük, pótolja! Aznap de. 9 órakor 
Szent Antal-litániát és fatimai ájtatosságot tartunk.                                         

 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 19 h Szűzanya Szeplőtelen Szíve tisztelete É; előtte 18.30 h rózsafüz.É 

PÜNKÖSDVASÁRNAP: a Szentlélek eljövetele; június 5. 
8 h      G            +Keresztúri Mária É;                             9 h G Szentlélek-litánia É 
10 h    G Pro populo élő híveink és adakozó jótevőink; +Balogh Ferenc édesapa K  

PÜNKÖSDHÉTFŐ: Szent Norbert; június 6. 
8 h      G            Élő György édesapa (75.) és élő Tamás fia (40. születésnap)    É 
9 h      G                    Horváth Hunor és Szika Hanna keresztelője                      CS 
10 h    G            +Lázár Antal és neje Szekeres Mária szülők                                É 
Pünkösdkedd 19 h +dr. Csákváry Gézáné Zsóka éanya (2. évf.) Szt.lélekről p.  É 
Szerda 7 h        Élő Mária gyógyulása CS 
      11.15 h             +Czebani Magassy Irén Eszter temetése Kispesten               É 
Csütörtök 10.30 h +Orosz Aladárné Edit temetése Rákospalotán É 
                       19 h Élő Benke Kálmán és fiai (születésnapi megemlékezések)     É 
Péntek 7 h Élő Károly és Jolán hálája (52. ház. évf) É; 10.45 Polácsik P. Újközt.É 
Szombat 14.30 h Élő Novák János és Szenes Barbara esküvője   É 

                     19 h A Pozsgai- és a Krahl-család +tagjai, vmint +Zoltán unoka       É 

ÉVKÖZI 11., SZENTHÁROMSÁG-VASÁRNAP; június 12. 

8 h kismise; 9 h keresztelő; 10 h nagymise   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÖJJ EL, SZENTLÉLEK ÚRISTEN, VILÁGOSÍTSD MEG HÍVEID SZÍVÉT! 

ÉS SZERETETED TÜZÉT GYULLASZD FÖL BENNÜNK! 

 Áldozócsütörtöktől ezzel az imával és a hozzátartozó könyörgéssel novénát 
(9 napig tartó imát) végeztünk harmadik legnagyobb egyházi főünnepünk, pünkösd 
előtt: „Urunk, Szentlelked lángoljon föl bennünk, világosítson és tisztítson meg 
minket! Árassza ránk égi harmatát, és tegye gyümölcsözővé jótetteinket! Krisztus, 
a mi Urunk által. Amen.” Lélekben fohászkodjunk pünkösd nyolcadában és azon túl 
is gyakran az alkotó Lélekhez, hogy tanítson és világosítson meg minket. Segítsen 
fölismerni az igaz hit fogyatkozó számú őrző-védő és hívő tanítóit, hogy katolikusok 
legyünk, katolikusok maradjunk és az apostolok szent hitétől soha el ne szakadjunk! 

 Ilyen világító lámpás, igazhitű tanító, kortárs apologéta, hitvédő Athanasius 
Schneider német származású astanai (Kazahsztán) segédpüspök, akinek május 
21-i magyarországi látogatását és előadását a fősodratú „katolikus” sajtó 
elhallgatta. Christus vincit c. könyvét minden igaz, rontatlan katolikus tanítást 
kereső hívő nagy haszonnal forgathatja, hogy a könyv alcíme szerint megvalósuljon 
Krisztus győzelme a kor sötétsége fölött. Belőle fölelevenítjük, amit elfelejtettünk. 

  „A kultúrák ütközése káoszhoz vezet. A muzulmán bevándorlók nagy léptékű 
befogadása nem bölcs dolog. A Szentszék és a pápa („”???) támogathatná azon 
iszlám országokat, amelyek be tudnának fogadni bevándorlókat -ilyen országok 
igenis vannak- vagy legalább az európai országok támogathatnák azon országokat, 
amelyek muszlim bevándorlókat fogadnak be. A támogatás föltételéül azt kell 
szabni, hogy az iszlám országok biztosítsák a vallásgyakorlat szabadságát a 
keresztényeknek, ahogy azt a nyugati országokban mi is biztosítjuk a mohamedán 
hívőknek. Ez teljesen magától értetődő föltétel.” (Idézett mű 81. oldal.) Biztosítják? 
Hol? Egyik iszlám országban sem! Hét éve föltétel és korlát nélkül zúdítják őket 
ránk a „befogadó szeretet” nevében. Elutasítjuk ezt az egyoldalú megoldást. 


