
 
 
 
 
 
 

 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. augusztus 14-21. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI AUG. 14-15-ÉN 
(Évközi 20. vasárnap: Szent Maximilián Kolbe) 

 
1./ Hétfőn, Nagyboldogasszony munkanapra eső parancsolt főünnepén -ha 
némi áldozattal is- vegyünk részt reggel 7 vagy este 19 órakor a szentmisén. 
 
2./ Csütörtökön Eudes (öd) Szent János, pénteken pedig Szent Bernát ünnepe lesz. 
 
3./ Szent István királyunk szabad szombatra eső tanácsolt főünnepén de. 9 és 
este 19 órakor mutatjuk be a szentáldozatot. 
      A Szent István-bazilika előtt este 17 órakor Bíboros Főpásztorunk, Erdő 
Péter prímás, esztergomi érsek celebrál ünnepélyes nagymisét, majd kb. 18 
órától vezeti a Szent Jobb-körmenetet. Prédikál: Berta Tibor tábori püspök.  

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 19 h A békéért, Magyarországért és élő Orbán Viktor miniszterelnökért É 

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP: Szent Maximilián Kolbe; augusztus 14. 
8 h      MF            Élő Tóth József és neje +Keresztúri Mária É 
9 h      H                          Fatimai rózsafüzér-ájtatosság                                   CS 
10 h    MF            +ifjabb Fekete Jánosné Ilona és a Rózsa-család + tagjai É 

11 h    MF                            Horváth Hunor keresztelője                                      CS 

HÉTFŐ: NAGYBOLDOGASSZONY/assumptio Beatae Mariae Virginis; aug.15. 
7 h      MF        +Kollár Alajosné Mária Valéria édesanya (halála 23. évfordulója) É 
19 h    MF        +Hinka László férj és édesapa (halála 10. évfordulója)                  É  

Kedden nincs szentmise! 
Szerda 7 h MF  Élő szülők                                                                                      É 
Csütörtök 14 h MF +Merva Árpád temetése a péceli katolikus temetőben É 
19 h MF +dr. Mándli József férj, édesapa, egyházközségi elnök (születésnap)     É 
Péntek 7 h  Élő Péter, Magyar, Tóth, Bakonyi és a Rétháti cs.élő és + tagjaiért   É                                                                                                        
SZOMBAT: SZENT ISTVÁN KIRÁLY/St. Étienne, roi de Hongrie; aug. 20. 
9 h   MF            Élő Maslowski Ferencné Ilona (névnap)                                        É 
19 h G              +Merva Árpád OB. (csütörtökön temettük)                                     É 

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP: Szent X. Pius pápa; augusztus 21. 
8 h     G             +Hadnagy József férj és édesapa (1. évf.) É 
10 h   G             Élő és +családtagok, köztük +Borbála É 

 



 
 

NAGYBOLDOGASSZONY 
 

 XII. Pius pápa 1950. november 1-én a világ püspökeinek megkérdezése után 
hirdette ki Munificentissimus Deus (Az oly igen bőkezű Isten) kezdetű apostoli 
rendelkezését, vagyis a Boldogságos Mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária mennybe-
vételének dogmáját, élve a hit és erkölcs dolgában meglévő pápai tévedhetetlenség 
karizmájával. A pápák azóta sem éltek vele. A II. vatikáni zsinaton sem hirdettek ki 
semmiféle dogmát, kötelező hittételt, így annak tanítása nem is tévedhetetlen. Más 
kérdés, hogy időközben maga „a” zsinat és annak meghatározhatatlan „szelleme” 
vált szinte megkérdőjelezhetetlen dogmává. 
 Legnagyobb Mária-ünnepünk Isten üdvözítő jóságának megnyilvánulása: 
nem hagyta, hogy legtökéletesebb teremtményének, az új Évának teste tomlást 
lásson, ezért amint ő befejezte földi pályafutását és -amint a teológusok tanítják- 
elszenderedett, testét föltámasztotta, és azt lelkével együtt a mennyei dicsőségbe 
emelte. A dicsőséges rózsafüzér negyedik és ötödik titka fejezi ki az ünnep 
misztériumát: a mennybevételt (assumptio) és a megkoronázást. Szűz Mária 
megelőlegezve nyerte el a test föltámadását, amely benne az emberi faj 
megkoronázását jelenti, amint december 8-án ünnepelt szeplőtelen fogantatásában 
a megelőlegzett üdvözült állapotot, a megszentelő malaszt általi kegyelemmel teljes 
létállapotot. 
   


