
 
 
 
 
 
 

 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. június 26-július 3. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 13. vasárnap: Alexandriai Szent Cirill) 

 
1./ Szent Péter és Pál apostol szerdai tanácsolt főünnepét szentmisén üljétek meg!  
 
2./ Nyárhó, azaz július első péntekén lesz az Úr Jézus Drágalátos Vérének ünnepe. 
Tiszteletére reggel ½ 8-kor litániát imádkozunk. ¾ 7-től gyóntatás. 
 
3./ Első szombat este ½ 7-kor szentolvasóval köszöntjük a Sarlós Boldogasszonyt. 
 
4./ Eddig dicséretesen megteltek intenciókkal a szentmisék. A nyári hónapokra is, 
kérjük, buzgón írassatok Istennek tetsző jó szándékokat élőkért és holtakért.  
 
5./ Jövő vasárnap de. 9 órakor csöndes szentségimádás lesz, a végén litánia. 
Aznap tartjuk a júliusi nagygyűjtést.                                                  

 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 10 h Jónás Tibor és Kovács Violetta esküvője É; 18.30 h rózsafüzér CS 

                19 h  A Sarlós Boldogasszony és Szeplőtelen Szíve tisztelete és eng. É  

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP: Alexandriai Szent Cirill; június 26. 
8 h      G            A Bencze- és a Monori-család +tagjai                                         É 
9 h      G            Hellembath Maya Mária keresztelője                                         CS 
10 h    G            Élő és +hozzátartozók, köztük +László és Izabella                     É 

Hétfő 11.30 h    +Szekeres János szórótemetése Csömörön                               É 
Kedd 19 h         A Hrabovszky-család hálaadása Jézus Szentséges Szívének    É                             
Szerda 7 h        Élő Válóczi Ilona (78. születésnap)                                              É  
Csütörtök 19 h 8 élő unoka, köztük élő Gyuri 20. születésnapjára hálából          É                                                                                                 
Péntek 7 h Jézus Szent Szíve és Vére tiszteletére É; 7.30 h Jézus Vére-litánia  É 
Szombat 15 h   Élő Sándor és Erzsébet hálaadása 50. házassági évfordulón     É 

18.30 h H elsőszombati rózsafüzér CS;         19 h +Tóth János apát úr (20. évf.) É 

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP: Sarlós Boldogasszony; július 2. 
8 h     G              Születésnapi hálaadás                                                                 É 
9 h     H                         Csöndes szentségimádás, a végén máriás litánia       É        
10 h   G              Pro populo; élő unokák és +szülők É 
14 h   G                            Szalai Ádám és Matócsi Gréta esküvője                        É 

Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 



 
 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE KULTUSZA 
 

Ó Mária Szent Szíve, szűz virág, harmata, illata imádság! Várja Fiát, égi Urát, 
virrasztva, epedve éj s napon át. 

Ó Mária Szent Szíve, csillagunk! Vezérünk, gyámolunk, bizalmunk. Nézz le reánk 
földi csatán! Vígy föl a mennybe a harcok után. (H-194/1, 5.) 

 
 A Fatimai Szűzanya jelenései hármas lelki feladatra hívták föl az emberek 
figyelmét: első helyen a bűnbánatot kívánta, mert sok lélek jut pokolra; másodikon 
az engesztelő rózsafüzér-imádságot kérte a bűnökért és a bűnösök megtéréséért; 
végül pedig Szeplőtelen Szívének (öt) elsőszombati engesztelését és tiszteletét 
óhajtotta. Már 1917. május 13-i első jelenésekor kérte a Szeplőtelen Szívét sértő 
káromlások jóvátételét. Mindig engesztelést kért. Ez a magasztos feladat nemes 
lelkeket és áldozatos szíveket kíván, amelyek a két legszentebb Szív nyomdokain 
kívánnak járni; életük tanúságtételével igazolni katolikus mivoltukat és készsé-
gesen követni Szűz Mária intelmeit. Imádságos életünkkel, áldozatainkkal és 
engeszteléseinkkel elhárítjuk a már fölöttünk láthatóan tornyosuló csapásokat, és 
megdicsőíthetjük Jézus és Mária Szentséges Szívét, hogy valóra váljon ígérete: 
„Végezetül az én Szeplőtelen Szívem győzni fog!” 
 A hosszú életű, 98 évet megélt fatimai látnoknő, Lúcia nővér pontevedrai 
(Spanyolország) látomásaiban kérte Fatimai Miasszonyunk, hogy öt első szombat 
megtartásával engeszteljünk azon bűnökért, amelyeket szeplőtelen fogantatása, 
szüzessége és szűzi istenanyasága ellen követtek el; továbbá azokért, amelyek a 
gyermekek szívébe a Szeplőtelen Anyával szembeni közömbösséget és gyűlöletet 
ültetik, illetve a szentképeket és -szobrokat gyalázzák (vagy manapság eltüntetik). 
 Az elsőszombati engesztelés megtartása a Szűzanya kívánsága szerint 
szentmisehallgatással és engesztelő szentáldozással (ha kell, szentgyónással); 
rózsafüzér-imádsággal, Szeplőtelen Szívének tett önfelajánlással és még egy más 
tetszőleges áldozattal teljes. 
 


