
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. április 9-16. 
 

VIRÁGVASÁRNAP 
 A jeruzsálemi keresztények már az V. sz. elején virágvasárnap du. az Olajfák 
hegyén, hosszú istentiszteletet tartottak. Este a püspököt ünnepélyes körmenetben 
a városba kísérték, miközben a gyermekek olaj- és pálmaágat vittek a kezükben. Ez 
a rítus más keleti egyházakban is elterjedt. A VIII. századi Spanyol- és Francia-
országban ez a processzió a mise elé került, és kezdték megáldani a pálmaágakat 
egy tavaszi szokást kereszténnyé téve. A középkorban dramatizáltákl: odavitték 
Krisztus keresztjét, evangéliumos könyvet, fából készült „pálma-szamarat” rajta ülő 
Krisztussal Ma a barkaszentelés után Jézus jeruzsálemi bevonulását idézzük fel.   

 
FŐPLÉBÁNIÁNK VIRÁGVASÁRNAPI HIRDETÉSEI (ÁPR. 9.)  

1./ Virágvasárnap a nagyhét kezdete. De. a 10 órai nagymise kezdetén tartjuk a 
barkaszentelést körmenettel, majd énekes Máté-passiót hallunk a Kr. királ kórustól. 
 
2./ Nagykedden este 1/2 7-től kérjük férfihíveink segítségét a szentsír fölállításához. 
 
3./ Nagycsütörtök de. 10 órakor a Szent István-bazilikában tartandó olajszentelési 
nagymisére hívja papjait és híveit Bíboros Főpásztorunk Erdő Péter prímás, érsek. 
 
4./ A nagyheti szertartások ministránspróbája nagycsütörtök du. 17 órakor lesz a 
templomban, melyre sok gyermeket és fiatalt kérünk. 
 
5./          TEMPLOMUNK NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSRENDJE 

Gyóntatás: a szertartások előtt fél órával. 
 Nagycsütörtök: este 18 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére. 
Közreműködik a Rotunda Énekegyüttes. 19-től 21 óráig virrasztás, melynek első 
órájában fatimai ájtatosság is lesz. 
 Nagypéntek: este 18 órakor keresztút, majd 18.30-tól csonkamise 
Jézusszenvedésének és kereszthalálnak emlékezetére énekes János-passióval, 
kereszthódolattal és áldozással. Közreműködik a Krisztus Király-kórus. 
 Nagyszombat: du. 16tól 20 óráig csöndes szentségimádás a szentsírnál. 
Este 20 órától kb. 22.45-ig a húsvéti vigíliaszertartás: tűz- és vízszentelés,  
keresztelő, allelujás nagymise és föltámadási körmenet. Gyertyát hozzatok!  
 HÚSVÉTVASÁRNAP szentmisék ételszenteléssel reggel 8, 9 és de. 10-kor. 
De. 10 órakor a Krisztus Király-kórus Haydn Kis orgonamiséjét énekli motettákkal. 
 Húsvéthétfőn szentmisék reggel 8 és de. 10 órakor,  litánia de. 9 órakor. 
 
6./ Ma még gyűjtünk élelmiszereket a plébánián és pénzt a karitász-perselyben a 
szegények húsvétjára. Az áprilisi nagygyűjtés húsvétkor lesz.              

 



TISZTA FORRÁS 
 

 Isten a benne hívőknek és a bocsánatát alázattal kérőknek megbocsát. 
Ennek tudatában emlékeztet minket az egyház parancsolatban arra, hogy: évente 
gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozzál. Az Istenbe vetett hit nélkül mi 
értelme lenne bármiféle lélektisztító tettnek? Ezért a hit alapvető fontosságát emeli 
ki Isten írott kinyilatkoztatása az alábbi példák szerint. Ezek mindegyike rámutat 
Bergolio 2013. szeptember 11-én az olasz La Repubblicában tett téves  
kijelentésére, mely szerint „Isten azoknak is megbocsát, akik nem hisznek benne” 
Zsid 11,6: +Hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt; aki ugyanis Istenhez jön, 
hinnie kell, hogy Ő van, és megjutalmazza azt, aki őt keresi.” MK 16,16: „Urunk, 
Jézus Krisztus maga mondja: Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, 
elkárhozik.” Róm 1,20: „Mert ami benne (Istenben) láthatatlan: örök ereje és isteni 
mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát 
mentségük az istentagadóknak.”  
 Isten megbocsátása vagy meg nem bocsátása számunkra mindig egyedi, a 
halandók elől el van rejtve. A lelkiismeret követése pedig a világ összes 
tömeggyilkosát fölmenti(Nérótól Churchill (csörcsil)-en át a Bush-klánig. Bízhatunk 
Isten irgalmában, de ilyen definitív kijelentést senki sem tehet, mert ez a katolikus hit 
megtagadása. A Biblia mindenesetre határozottan elénk tárja, melyik út vezet 
üdvösségre és melyik a kárhozatba; milyen bűnök milyen feltételek mellett nyernek 
bocsánatot, és melyek azok, amelyek nem. A Szentírás tehát másképp ír ezekről. Mi 
a Bibliát vesszük e kérdésben is „Szentírásnak”. 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 9 h    +Szűcs Józsefné Ibolya OB., majd urnabeszentelés                    É 
              18 h    +Dornyik Gábor (15. évf.) és +szülők                                            É                                                                         
VIRÁGVASÁRNAP: április 9. 
8 h   G               +Maróti József édesapa (születésnap)                                          É                                                                        
9 h   M               A Szeleczki-család halottai                                                            É             
10 h G               +szülők                                                                                           K                                                                                                      
Nagykedd 18 h Élő Ferenc és Éva hálaadása ház. évf.-n                                      É                                                                        
Nagyszerda 7 h Ad int. ord                                                                                    CS                         
Nagycsütörtök 18 h a megsértett Oltáriszentség tiszteletére és engesztelésére  K                                                                       
                     19-21 h                 Virrasztás fatimai ájtatossággal                            CS 
Nagypéntek      18 h Keresztút É;                         18.30 h Csonkamise                 K                                                               
Nagyszombat 16-20 h         Szentségimádás a szentsírnál                                  CS 
húsvéti vigília 20-22.45 h Élő Zoltán és Zita hálaadása 20. ház. évf..-n                  K               
HÚSVÉTVASÁRNAP: KRISZTUS FÖLTÁMADÁSA; Szt. Bernadett; április 16. 
8 h   M                                                                                                                       É                                 
9 h   G                +kollégák                                                                                        É                                                                
10 h Zs               +Balogh Sándor férj és édesapa (13. évf.)                                    K                                                                       
HÚSVÉTHÉTFŐ: április 17. 
8 h   G                 id. Maslowski Ferenc és neje Anna szülők                                   É 
9 h   G                                     Húsvéti litánia, majd keresztelő                                É 
10 h G                                                                                                                       É 
                            közben Nagy Ramóna és Nagy Zsanett keresztelése 


