
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. október 30-november 6. 

 

 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 31. vasárnap) 

1./ Galambossy Endre, eddigi rákoscsabai plébános, a mai vasárnap, október 30-
án a -még utoljára- 10 órakor kezdődő ünnepélyes nagymisén búcsúzik el rákos-
csabai híveitől és ad hálát az elmúlt 15 évért. 
 
2./ Az új plébános úr, Zsiga Péter atya Újtelepről fog idejárni és három templomot 
lát el, ami nehéz feladat. Fogadjátok szeretettel és támogassátok munkájában. 
 
3./ November 1-től templomunk miserendje megváltozik: vasárnap reggel 8 
és de. 11, ill. hétfő és csütörtök este 18 órakor lesznek szentmisék. Plébánosi 
fogadóórák novembertől hétfő és csütörtök du. 16.30-tól 18 óráig lesznek az 
irodán. 
 
4./ November 1., mindenszentek keddi szabadnapra eső parancsolt főünnepén 
vasárnapi miserend (8 és 11 h) lesz templomunkban. A 11-es nagymise után rövid 
ájtatosságot tartunk a megholtakért. 
 
5./ November 1., kedd, mindenszentek déltől 2-a, szerda, halottak napja éjfélig 
templom-, illetve november 1-től 8-ig temetőlátogatással teljes búcsút nyerhetünk 
napi egy halottnak. Szokásos feltételei: szentáldozás, ha kell, szentgyónás és 
áhítatos imádság a megholtakért (Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség). 
 
6./ November első pénteke Borromei Szent Károly emléknapja, szombat pedig 
Szent Imre herceg ünnepe.                                                      



 A SZENTMISE ÉRTÉKEI 
 

 Egyetlen szentmise, melyen részt vettél, többet használ neked, mint számos, 
amelyet halálod után ajánlanak föl érted. A szentmise sok mulasztásodat és 
hanyagságodat pótolja. A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket 
sohasem gyóntál meg. Amikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a 
legnagyobb hódolatot mutatod be Jézus Szent Emberségének. Minden 
szentmisével buzgóságod szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes földi 
büntetéseidet. Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit 
különben nem kerülnél ki. Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy 
szentmisét hallgattál. Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre, és ezek 
lesznek közbenjáróid.  Minden szentmise új dicsőséget szerez neked az égben. 
Minden szentmisén való részvételeddel megrövidíted a tisztítótűzben viselendő rád 
váró szenvedéseket. A szentmisén való részvételeddel a lehető legnagyobb 
segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek, különösen, ha értük ajánlod 
föl részvételedet. A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő 
tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál. Szentáldozásod fölbecsülhetetlen 
értékű kegyelemben részesít. A sátán gyöngébb lesz veled szemben. A szentmise 
a pap áldását adja rád, amit Isten megerősít az égben is. Várd meg türelmesen az 
áldást! Ezt az áldást viszed haza anyagi ügyeidre is. 

 
 Tudatosan készüljünk lelkileg a szentmisére, amely Krisztus golgotai 
áldozatát jeleníti meg vérontás nélkül. Mivel egyre kevesebb alkalom adódik mise-
hallgatásra, használjuk ki a lehetőséget a meglévők látogatásával. Írassatok sok 
szép, Istennek tetsző szándékot élőkért és holtakért. 
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h G +Juhász Sándor és +Ákos fia (5. évf.)   É 
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: október 30. 
8 h      G              Élő Ilona hálaadása 82. születésnapján É 
9 h      G              Utolsó ünnepélyes rózsafüzér, litánia és adoráció                É 
10 h    G              +László és Izabella, vmint élő és +hozzátartozók É 
Hétfő 18 h G       +Vincze Mihályné Erzsébet OB. (IX. 14-én temettük)                 É 
KEDD: MINDENSZENTEK: november 1. 
8 h     ZS              A Fekete- és a Maslowski-család halottai                                  É    
11 h   ZS              +hívek;+Faliszek Sándorné Teréz OB. (IX. 16-án temettük)      É      
Csütörtök 18 h   +hívek és +Imre báty                                                                  É 
ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP: november 6.  
8 h     ZS             +hívek; +Keresztúri Mária É 
10 h   ZS             Pro populo; +Pipás Ignác és neje Matild nagyszülők; vmint É 
                            +lányuk, Márta keresztanya 
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