
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. március 20-27. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI  
(Virágvasárnap: március 20.) 

 
1./ Virágszombat este a 18 órakor a Krisztus Király-kórus, virágvasárnap de. 10-
kor pedig a Rotunda-férfikar énekli a Lukács-passiót. Előtte tartjuk a barkaszentelést 
–jó idő esetén- az udvaron, majd körmenetben jövünk a templomba. 
 
2./ Nagykedd este ½ 7-től kérjük férfihíveink szolgálatát a szentsír fölállításához, 
az asszonyokét pedig nagyszombat reggel 7 órától a templom nagytakarításához. 
 
3./ A húsvéti szentháromnapban a szertartások előtt fél órával gyóntatás. 
 
4./ Ministránspróba lesz nagycsütörtök du. 17 órakor. Csak a rajta résztvevők 
szolgálhatnak! Ők érkezzenek meg a szertartások előtt negyedórával illően öltözve! 
 
5./ Nagycsütörtök de. 10 órakor a Szent István-bazilikában olajszentelési, este 18 
órakor a templomban oltáriszentség-alapítási nagymise lesz, majd virrasztás 21h-ig 
 
6./ Nagypéntek szigorú böjti napján este 18 órakor keresztút, majd kb. 18.30 
órakor csonkamise, melyen Krisztus Király-kórusunk passiót énekel motettákkal. 
 
7./ Nagyszombat du. 16 és este 20 óra között szentségimádás lesz a szentsírnál. 
A húsvéti vigília 20 órakor kezdődik, melyet 22 órától föltámadási körmenet zár. A 
hívek a szertartásra gyertyát, ill. az énekesek a körmenetre zseblámpát hozzanak! 
 
8./ Húsvétvasárnap a legnagyobb parancsolt főünnep. De. ételszentelést végzünk. 
A 10-es főpapi koncert-nagymisét Zsombor Kálmán prépost úr mondja. Krisztus 
Király-kórusunk J. de Haan Missa brevisét énekli Frisina és Handel Hallelujájával. 
 
9./ Húsvéthétfő tanácsolt ünnepén két szentmisét celebrálunk: reggel 8 és de. 10 
órakor; köztük húsvéti litánia lesz de. 9-kor. 
 
10./ Húsvétvasárnaptól kezdődik a nyári időszámítás: az óramutatókat 60 perccel 
kell majd előre állítani. Húsvétkor tartjuk a márciusi nagygyűjtést.  
 
11./ Az áprilisi Adoremus átvehető a sekrestyében. Vásároljatok hátul hetilapjainkból 
és még vannak a nagy faperselyen húsvéti képeslapok is 50,- Ft-ért. 
                                         

 

 



 
SÍK SÁNDOR: MERJÜNK HŐSÖK LENNI 

 
Testvérek, merjünk hősök lenni már,/ És merjük már megmondani magunknak, 

Hogy sebet kapni fáj./ És sebet adni fáj. 
És minden fájás fáj mindenkinek./ Testvérek, merjünk hősök lenni már, 

Acélozzuk karunkat ölelésre,/ És merjük már elsírni azt a könnyet, 
Ember voltunk, ember nagyságunk könnyét! 

 
HALLGATÁSOM (rövid elmélkedés) 

 
 Megvan az ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak –mondja a Szentírás. 
 Üdvözítőm! Taníts meg hallgatni alázatosságból, hallgatni okosságból, 
hallgatni szeretetből és tökéletességből; de tanítsd meg nekem azt is, hogyan lehet 
néma szótlansággal is beszélni! 
 Uram, oktasd ki szívemet a csöndre, hogy meghalljam a Szentlélek szavát, és 
kutassam a te mélységeidet! Uram, tedd számat erős őrséggé, ajkamat biztos 
kapuvá! Ne engedd, hogy szívem a csábító hangra figyeljen, hanem a te szavadra! 
 
 Rövidítések: CS csöndes, É énekes, K korális szentmise; FÁ Fülöp Ákos, G 
H hívek; Galambossy Endre, M Mandula József, Zs Zsombor Kálmán miséző atyák  

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h FÁ +Hernádi József édesapa, +József és +Anna nagyszülők,       
                              vmint a Hernádi-család élő és +tagjai                                       K                                                                           
VIRÁGVASÁRNAP: március 20. 
8 h   M               +Tóth Sándorné Mária édesanya (96. születésnap)                     É             
9 h   Zs               Ad int. ord.; a főplébánia önkéntes élő munkatársaiért                É                                                        
10 h G               +2 József és +családtagok                                                            K                                                                       
Nagyhétfő                                   Ma nincs szentmise!                                                                           
Nagykedd 18 h          +Jenő édesapa                                                                     É                                 
Nagyszerda 7 h         +Derhán József és neje Teréz szülők és az ő +szüleik       CS                                                                    
Nagycsütörtök 18 h  +Hanák János és élő Mária (40. ház. évf.)                            K                   
Nagypéntek 18 h       Keresztút  É;        18.30 h Csonkamise (passió, áldozás)  K                      
Nagyszombat 16-20 h          Szentségimádás a szentsírnál                                  CS 
20-22.45 h G  Húsvéti vigília. A Krisztus Király-kórus élő és +tagjai                      K                          
HÚSVÉTVASÁRNAP: Krisztus föltámadása; március 27. 
8 h        M                 A Tóth- és a Sarusi-család halottai                                          É                            
9 h        G                 Ad int. ord.; élő kántoraink és templomi kórusaink élő tagjai   É                                        
10 h      Zs               +Balogh Sándor férj és édesapa (12. évf.)                               K     
11.30 h G                                  Bodzsár Bojtor keresztelője                                   CS                                        

 
 
 
 


