
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. április 30-május 7.  
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 3. vasárnapja: Szent V. Piusz pápa) 

 
1./ Ma de. a téli idő utolsó 9-es diákmiséje után az Équipe Notre-Dame házastárs-
mozgalom tart előadást és beszélgetést a szentségi házasságról a hittanteremben. 
 
2./ Ma de. a 10-es korális nagymisét a ma ünnepelt Szent V. Piusz pápa által 
megalkotott rítusban mutatjuk be. Ez az áldozatbemutatás rendkívüli formája. 
 
3./ Az Adoremus májusi számát, kérjük, vegyék át az előfizetők a sekrestyében! 
 
4./ Az SzJA bevallásakor önként fölajánlható 2-szer 1% egyikét kérjük a Magyar 
Katolikus Egyháznak a 0011-es, a másikat pedig a Rákoscsabai Élő Kövek 
Alapítványnak fölajánlani. Rendelkező nyilatkozatok honlapunkon, ill. az ingyenes 
újságok asztalán vannak. Jövő vasárnap tartjuk a májusi nagygyűjtést. 
 
5./ Május 1-től szeptember 30-ig a nyári miserend szerint vasárnapokon reggel 8 
és de. 10 órakor, kedden, csütörtökön és szombaton pedig este 19 órakor van 
szentmise. (Októberig nincs 9-es diákmise!) Köznapokon sokkal többen jöjjetek! 
 
6./ Májusban a Boldogságos Szűz Máriát köszöntjük loretói litániával: páratlan 
napokon (sz-p 7.30; v 9 h) a reggeli misék után, párosakon (k-cs-sz) pedig az estiek 
előtt ½ 7-kor. A fatimai jelenés 100. évében újítsuk meg ezeken Mária-tiszteletünket! 
 
7./ Május első péntekét az engesztelésnek szenteljük: reggel ¾ 7-kor gyóntatás, 
majd ½ 8-kor énekes Jézus Szíve-litánia lesz. Éljünk többen azokkal a kegyelmi 
lehetőségekkel, melyeket az egyház hagyománya templomi szertartásaiban fölkínál. 
 
8./ Szombat du. 17:30 órakor Antonio Vivaldi Gloria c. oratóriuma csendül föl a 
Rotunda Énekegyüttes ajkán zenekari kísérettel. Sok érdeklődőt és zenebarát 
vendéget hívunk és várunk e különösen szépnek ígérkező programra!          (Offera!) 

 
XVI. BENEDEK PÁPA: SUMMORUM PONTIFICUM 2. 

( részletek a pápai levélből; folytatás) 
 

     Második helyen a Motu propriót (am. saját elhatározásból) megelőző 
megbeszélések során azt a félelmet fogalmazták meg, hogy az 1962-es 

    
 

 



 

Misekönyv használatának szélesebb körű lehetősége zavart vagy egyenesen 
szakadást kelthet a plébániai közösségekben. Ezt a félelmet sem látom igazán 
megalapozottnak. A régi Misekönyv használatának föltétele bizonyos liturgikus 
műveltség és a latin nyelv ismerete; akár egyik, akár másik nem nagyon 
gyakori. Már e konkrét föltételeket nézve is világos, hogy az új Misekönyv 
marad minden bizonnyal a római szertartás „rendes formája”, nem csupán a 
jogi szabályozás miatt, hanem a valós helyzet miatt is, melyben a hívők élnek. 
     Nincs semmiféle ellentmondás a Római Misekönyv egyik és másik kiadása 
között. A liturgia történetében növekedés és fejlődés van, de semmiféle törés 
nincs. Ami az előző nemzedékek számára szent volt, az nekünk is szent és 
nagy marad, s nem válhat váratlanul teljesen tiltottá vagy nem ítélhető 
károsnak. Mindegyikünknek jót tesz megőrizni azt a gazdagságot, amely az 
egyház hitében és imádságában alakult ki, és jó biztosítani számára az azt 
megillető helyet. 
     5. cikkely 2.§ A Boldog XXIII. János Misekönyve szerinti misézésnek helye 
lehet hétköznapokon; vasár- és ünnepnapokon is bemutatható egy ilyen 
szentmise. (Vége) 

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat  18 h +Kiss Károly (születésnap) és élő hozzátartozói         É 
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: Szent V. Piusz pápa; április 30. 
8 h   M               A Sarusi- és a Tóth-szülők és –nagyszülők                                    É 
9 h   Zs              Élő Éva feleség (születésnap)                       (Utolsó diákmise!)  É   
10 h G               +Belvári András és +családtagok                   (Pius-mise)             K                                                                         
Kedd  13.45 h      + Valcsics Józsefné temetése – Újköztemető – szóró                  É         
           18.30 h                        Ünnepélyes loretói litánia                                        É 
           19 h        +Papp Mihály (105. szn) és neje Margit; vmint +Mihály és László  É                                                              
Szerda  7 h        Élő Marcell sikeres diploma-vizsgája                                              É                                                                                       
         7.30 h                                  májusi litánia                                                         É 
Csütörtök 18.30 h                       májusi litánia                                                         É 
                  19 h +Eszes Antal férj és +Antal fia                                                         É                                               
Péntek 7 h         Élő Ágoston sikeres érettségije                                                       É                     
        7.30 h                             Énekes Jézus Szíve-litánia                                         É 
Szombat 17 h RÉÉ                  Antonio Vivaldi: Gloria                                        É-Z 
           18.30 h                            Énekes májusi litánia                                              É 
                19 h G Élő Johanna (15. születésnap)                                                      É               
HÚSVÉT 4., JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA: hivatások és anyák napja; május 8.  
8 h    M        +Tóth istván és Luca testvérek       É                                                                                     
9 h    G            Ünnepélyes loretói litánia a papi és szerzetesi hivatásokért     É 
9.30 h                                    Horváth Martin László keresztelője                            CS                                                            
10 h  Zs              A Bellon- és a Földi-család halottai       É           
                                                               Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII.kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                              Megjelenik hetente. Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
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