
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. május 8-15. 
 
Képviselőtestületi tagválasztás: hivatalból tagok: Galambossy Endre plébános, 
Dudásné Fekete Imelda hitoktató, Hajnal Piroska sekrestyés, Szabó L. Ferencné 
kántor és Szmuriga Szilvia irodavezető. 
Az 1. fordulóban jelöltek közül az alábbiakból lehet 15 főre x-szel szavazni a 2. 
fordulóban; közülük 10 fő jön a hivatalos tagokhoz, +5 fő lesz póttag: 
Horváth Tamás   , Benke Kálmán   , Tüzes Marcell    , Almási Mihály   , Máténé 
Balogh Katalin    , Horváth Ádám    , Mezei Zoltán    , Herneczki Balázs    , Kiss 
Zoltán    , Isóczki Attila    , Kneifel Mihály   , Finta Péter    , Józsáné Éltető Katalin    
Csirszka János    , dr. Csősz György    , István János    és Tóth Katalin.  
A jelöléstől visszalépett id. Dudás János és ifj. Dudás János.  

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Húsvét 7. vasárnapja: Urunk mennybemenetele) 
 

1./ Ma Krisztus mennybemenetelét ünnepeljük áldozócsütörtökről áttéve. 
 
2./ Ma az Etalon kiadó könyveiből vásárolhatunk a kapunál, hétfőtől péntekig pedig 
a belvárosi Ferenciek terén a Szent István Társulat könyveiből. Dedikálás is lesz. 
 
3./ A szentségimádásra vágyakozóknak hirdetjük a szentséges májusi litániákat, 
melyeket páratlan napokon a reggeli misék után, párosakon pedig az estiek előtt ½ 
7-kor végzünk. Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik.  
 
4./ A szentkenet fölvételére kedd, csütörtök és szombat este 7 órakor 
előkészítő szentbeszédeket tart a plébános. Ebben a 65 évnél idősebb és a 
tartós betegségben élő fiatalabb hívek részesülhetnek, ha részt vettek az 
előkészítőn és szentgyónásukat is elvégezték. 
 
5./ Csütörtök este ½ 6-kor lesz az utolsó történelemóra; pénteken reggel 7-kor 
pedig a Fatimai Szűzanyát ünnepeljük misével, ½ 8-kor szentséges ájtatossággal.   
 
6./ Egy hét múlva, pünkösdvasárnap a Szentlelket, pünkösdhétfőn pedig 
templomunk búcsúját ünnepeljük mindkét nap nyári vasárnapi miserenddel (8,10) 
Pünkösd mindkét napján de. 10 órakor Zsombor Kálmán prépost úr mond 
korális főpapi nagymisét és kiszolgáltatjuk a szentkenetet a felkészült híveknek. 
 
7./ Pünkösd mindkét napján de. 10 órakor gregorián ordináriumot és himnuszokat 
énekel a szkóla. Pünkösdkor tartjuk a májusi nagygyűjtést is.              

 

 



BIBLIAÓRA: TRITO-IZAJÁS 
 
   1. Az Iz 56-66. fejezetek önállósága, egysége és keletkezési ideje. Elsőként 
Duhm (1892) tekintette önálló egységnek ezt a 11 fejezetet a Deutero Izajásnak 
tulajdonított 40-55. fejezettől. Feltételezett szerzőjének egy a fogság után, a Kr. e. V. 
sz. közepén, egyesek (K. Marti, E. Littmann stb.) 538-515 között(?), de még 
Nehemiás előtt, mások (W. Kessler) 520-445 között(?), de még Malakiás föllépése 
előtt élt ismeretlen, rövid ideig működő prófétát tart, aki Dt-Izajás tanítványa is 
lehetett. Az egység magva a 60-62. fejezet, amelyet már a fogság után, 
Jeruzsálemben, de még a templom újjáépítése előtti prófétának tulajdonítunk. Az 
egyes részek keletkezését a Kr. e. VI-III. sz. közé teszi a kutatók egy része, mások 
későbbre, a VI-III. sz.-ra datálják. 
   Ismét Palesztinában vagyunk: már nem a Babilonból való szabadulás és 
hazatérés, hanem a romba dőlt templom fölötti bánat (64,9-10), annak (60,13; 66,1) 
és Jeruzsálem újjáépítése, és egy jobb élet utáni vágy (60,16 köv; 62,8 köv) a téma.   
   2. A Trito-Izajás-i fejezetek tanítása. Az anyag Dt-Izajás nyomán (l. a Szolga 
megtört embereket fölemelő küldetését), de már egy új helyzetre alkalmazva több 
szálból tevődik össze és többrétegű. A próféta az üdvösség jó hírével vigasztalja a 
szomorú népet, aki csalódottan élte meg Izajás nagyszerű ígéreteinek elmaradását: 
sem az új kivonulás dicsősége és Jahve Sionból gyakorolt uralma nem valósult meg 
A próféta a nyomorúságos jelen próbatételeit a jövendő üdvösség vajúdásának 
(66,6-16) nevez, amelyből majd a népek is részesülnek. Ez abban áll, hogy majd 
megtérve ők is Jeruzsálembe mennek, Izrael és a város szolgálatával és a templom 
gazdagításával megmenekülnek az ítélettől (60,12) és így üdvözülnek (60,2 köv).  

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat  18.30 h G Loretói litánia É;                 19 h +Imre                   É 
HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA: Krisztus Urunk mennybemenetele; május 8. 
8 h   M                    +Gál Ferenc férj (8. évf.)    É 
9 h   G                                   Ünnepélyes loretói litánia      É 
9.30 G                     Kubinyi László és Makai-Karsai Nimród keresztelője              CS 
10 h Zs főcel.:       +Bódi József és János, +Ilona, +Klára és +Molnár Márton       É 
         G  konc.:       Élő Hargitai Róbert és Judit hálaadása 50. ház. évf.-n             É               
Kedd  19 h              +Dóczi János és +Kőműves Mária      (előtte ½ 7-kor  litánia) É                                                                                                 
Szerda  7 h             +Reitinger Pál férj                               (utána ½ 8-kor  litánia) CS          
Csütörtök 19 h       +László és +szülei, vmint élő családtagjaik       (előtte litánia) É                                                                                                
Péntek 7 h              +Herczeg Erzsébet és +rokonai É; 7.30 h Fatimai áhítat         É                                                                                                 
Szombat  19 h G    A Nagy- és a Pataki-család halottai      (előtte ½ 7-kor litánia) É                                                                                                  
PÜNKÖSDVASÁRNAP: a Szentlélek eljövetele; május 15. 
8 h    G/M konc.      G +Szabó Tivadar (3/4 8 h beszentelés); M +Németh Claude É                             
9 h    G                                        Szentlélek-litánia     É                                                      
10 h  Zs                   +Hortolányi József és a Keresztúri-család halottai                   É                                                       
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