
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. okt. 30-nov. 6. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI OKTÓBER 30-ÁN, A TÉLI IDŐSZÁMÍTÁSTÓL 
 

1./ Mindenszentek parancsolt főünnepén reggel 8, de. 10 és este 18 h-kor szent-
misék , majd kb. 19 órakor zenés imaáhítat lesz a megholtakért. 
 
2./ Szerdán halottak napja, reggel 7 órakor gyászmise az összes megholtakért, és 
e hónap során a  borítékokban fölírtakért. Köszönet minden adományért. 
 
3./ Nyerjünk teljes búcsút a megholtaknak: november 1-től 3-a éjfélig templom-, 
8-áig pedig temetőlátogatással. Föltétele: szentáldozás és a szokásos imák. 
 
4./ November első péntekén, Borromei Szent Károly emléknapján reggel ½ 8-kor 
Jézus Szívét engeszteljük litániával. Szombaton Szent Imre herceg ünnepe lesz. 
 
5./ Jövő vasárnap tartjuk a novemberi nagygyűjtést. Aznap de. 11 órakor a Broda-
házaspár külön aranyesküvős nyilvános hálaadó miséje lesz.           

MISEINTENCIÓK 
Szombat 18 h                                                                                                          É 
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: október 30.                  7.30 h G Utolsó rózsafüzér      É 
8 h   G               Élő Ilona születésnapi hálaadása                                                   É                      
9 h   G               +Németh Claude (2. évf.)                                                               É                                        
10 h Zs              +László, vmint élő és +családtagok                                               É 
11 h G                                            Rafael  Elena keresztelője                                CS                                                                       
KEDD: MINDENSZENTEK, parancsolt főünnep; november 1. 
8 h   G               A Fekete és a Maslowski-család halottai                                       É 
10 h Zs                                                                                                                     É 
18 h G               +hívek                                                                                            É 
19 h G                        Orgonazenés imaájtatosság a megholtakért                     É-OZ 
Szerda 7 h        Főplébániánk összes halottai                                                         É                                 
Csütörtök 18 h +hívek; +Juhász Károly édesapa és élő családtagok                    É                                                   
Péntek 7 h         +hívek                                                                                            É 
Szombat 18 h   +hívek; +nagyszülők                                                                       É 
ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP: november 6.  
8 h   M            +hívek                                                                                                É           
9 h   G            +Móricz Lajosné Mária                                                                       É                                    
10 h Zs          +Pipás Ignác és neje Matild nagyszülők, vmint+Márta keresztanya  É 
11 h G            Élő Broda Ferenc és Lukács Jolán (hálaadó mise és aranyesküvő) É 
12 h G                                          Fodor Martin keresztelője                                   CS         

 



MINDENSZENTEK 
 

     Immár három éve a parancsolt, vagyis a misehallgatási kötelezettséggel járó 
főünnepek sorába emelkedett. Ennek mi könnyen eleget tehetünk három 
szentmisén is (8, 10 és 18 h), mert 2000 óta piros betűs ünnep lett november 1. 
     Az ünnep keletkezését a szentek egyre növekvő száma indokolta: már többen 
voltak, mint ahány nap az évben. Keleten már a IV. sz. végén létezett az összes 
mártírok ünnepe, nyugaton pedig a Marcus Agrippa konzul által az összes pogány 
istenség tiszteletére Kr. e. 27-ben fölépített római Panteon keresztény templommá 
alakítása adta az alapot. A pogány kultuszok megszűntével Phokasz görög császár 
IV. Bonifác pápának ajándékozta a félgömb-kupolás, remek mívű körtemplomot, 
melyet 610. május 13-án föl is szentelt a Boldogságos Szűz Mária és az összes 
vártanúk tiszteletére. Egy évszázad múltán III. Gergely pápa idején ezekhez jött 
még a szüzek és hitvallók, lényegében tehát valamennyi szent kultusza. IV. Gergely 
pápa az ünnepet november 1-re tette át, melyet Jámbor Lajos császár az egész 
birodalomban elterjesztett. IV. Sixtus pápa oktávával látta el. Mindenszentek mai 
ünnepét először Angliában és Írországban kezdték tartani a VIII. században, amely 
a IX.-ben a kontinensen is megjelent. A szentek Jézus megváltó művének gyümöl-
csei és tanúi, akiknek tisztelete végül is őrá irányul. Az ünnep mai saját prefációja 
világossá teszi, hogy nemcsak a kanonizált szenteket ünnepeljük, hanem az összes 
életszentség hírében elhunyt híveket is.  
 

HALOTTAK NAPJA 
 

     Már a II. századtól vannak nyomai, hogy megemlékeztek a halottakról 
imádsággal és a szentáldozat fölajánlásával. Sevillai Szent Izidor 636-ban előírta 
szerzeteseinek, hogy a pünkösdöt követő napon a szentmisét a halottakért ajánlják 
föl. Ezt követően hasonló megemlékezések léteztek más templomokban, 
kolostorokban és a Kelet egyházaiban A mai értelemben vett halottak napja Szent 
Odiló cluny apát nevéhez fűződik, aki 998-ban elrendelte szerzeteseinek, hogy 
november 2-án a halottakra ünnepélyesen emlékezzenek. Ez a nyugati egyházban 
gyorsan elterjedt. A XV. századi domonkosok szokására megy vissza az a kiváltság, 
hogy e napon minden pap (nem kötelezően) három misét mondhat. Ezt a XVIII. 
századtól engedélyezték a spanyol, a portugál és a latin-amerikai papságnak. XV. 
Benedek pápa ezt a lehetőséget 1915-ben kiterjesztette az egész katolikus 
egyházra. A mai előírás szerint a három miséből egyet az összes megholtakért, 
egyet pedig a pápa szándékára kell fölajánlani. Ha halottak napja vasárnapra esik, 
akkor is a gyászmisék szövegét vesszük e napra alkalmazva. A II. vatikáni zsinat 
előtt ilyen esetben november 3-án emlékeztek a halottakra, és a vasárnap ünnepi 
jellegét megtartották. 
     Sok helyütt él a szép szokás, hogy mindenszentek délutánján vagy halottak 
napján körmenetben vonulnak a temetőbe ájtatosságot tartani a virággal és 
gyertyákkal földíszített síroknál, és azokat –az élet jelképeként- szentelt vízzel 
meghinteni. 

  
                              


