
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. május 28-június 4. 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 7. vasárnapja: Urunk mennybemenetele) 

 
1./ Ma Urunk mennybemenetelének ünnepe reményt ad, hogy követhetjük őt 
oda, ahol ül az Atya jobbján. 
 
2./ Kedden a dicsőséges Szent Jobb ereklye átvitelének emlékezetét üljük. 
 
3./ Szerda reggel ½ 8-kor tartjuk az utolsó ünnepélyes májusi litániát. 
 
4./ Június Jézus Szívének szentelt hónap, melynek első péntekén 
engesztelő ima és gyóntatás lesz reggel ¾ 7-től, majd énekes litánia ½ 8-kor. 
 
5./ Egy hét múlva pünkösd: a Szentlélek főünnepének mindkét napján nyári 
vasárnapi miserend (8 és 10 h). Akkor tartjuk a júniusi nagygyűjtést.  
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 19 h M  +Hinka- és Lukácsi-szülők és +családtagok (előtte litánia)É     
HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA: Urunk mennybemenetele; május 28. 
8 h   G                +Kinga kislány (44. évf.)    É    
9 h   G                                  Ünnepélyes loretói litánia      É      
10 h Zs               Ad int. ord.; +ifj. Maslowski Ferenc férj (22. évf.)                          É                                           
Kedd  19 h         Élő Gézavári György és Tamás fia  (70. és 35. sz.nap; előtte lit.) É                                            
Szerda  7 h        +Rokay Janka Mária      (utána utolsó ünnepélyes májusi litánia) É                              
Csütörtök 19 h  +Borbála                                                                                         É                                                                                                       
Péntek 7 h         +Kuchár Béla OB. (napi mise; utána énekes Jézus Szíve-litánia) É 
      11.45 h                  +Kuchár Béla temetése a Köztemetőben                              É                                                                          
Szombat 14 h               Szász Dénes és Szép Tímea esküvője                               É 
                19 h G +Balogh Ferenc édesapa                                                               É                                                                       
PÜNKÖSDVASÁRNAP: a Szentlélek eljövetele; június 4. 
8 h    M        A Bójás-család halottai      É                                                                                     
9 h    G                                         Szentlélek-litánia     É 
9.30  G                         Bedi Csenge és Klaics Ádám keresztelője                          CS                                                              
10 h  Zs              Pro populo; +Erzsébet és János      K                                           

    
 

 



 

SZENT ÁGOSTON: AZ ÚR MENNYBEMENETELE 
 

 A mi Urunk Jézus Krisztus a mai napon fölment a mennybe; szálljon föl vele a 
mi szívünk is. 
 Halljuk, mit mond az Apostol: Ha Krisztussal föltámadtatok, keressétek, ami 
fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, 
ne a földiekre (Kol 3,1-2). Amint ugyanis ő fölment a mennybe, és mégsem távozott 
el tőlünk, úgy mi is már ott vagyunk vele, jóllehet testünkben még nem ment végbe 
az, amire ígéretet kaptunk. 
 Ő már fölmagasztaltatott az egek fölé, de mégis elszenvedi azt, ami 
nyomorúságot csak érzünk mi, itt a földön élő tagjai. Ennek bizonyságát nyújtotta, 
amikor a mennyből megszólalt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9,4). 
Máskor meg azt mondta: Éhes voltam, és ennem adtatok (Mt 25,35).  
 Miért ne fáradoznánk mi is úgy itt a földön, hogy a hit, remény és szeretet által, 
amely minket hozzá köt, már vele ott megnyugodhassunk a mennyben? Ő, amikor 
ott van, velünk is itt van. És mi, amikor itt vagyunk, vele ott is vagyunk. Ő itt van 
istenségével, hatalmával és szeretetével; mi pedig ott vagyunk, jóllehet istenségével 
nem rendelkezünk, mint ő, de az iránta való szeretetünkkel mégis ott lehetünk. 
 Ő a mennyet el nem hagyta, amikor onnét leszállt hozzánk; de tőlünk sem 
távozott el, midőn ismét visszament a mennybe. Mert ő ott volt akkor is, amikor itt 
tartózkodott, amit ő maga is állítja szavával: Senki sem ment föl a mennybe, csak 
aki alászállt a mennyből: az Emberfia, aki a mennyben van (Jn 3,13).  
 A vele való egység miatt mondta ezt, mivel ő a mi fejünk, és mi az ő teste 
vagyunk. Ezt tehát nem más, mint ő, mert mi is ő vagyunk, amint ő ember Fia lett 
miattunk, mi pedig az Isten fiai lettünk őmiatta. 
 Hiszen így mondja az Apostol: Ahogy a test ugyan egy, de sok tagja van, a 
testnek ez a sok tagja viszont mégis egy test, így Krisztus is (1 Kor 12,12). Nem azt 
mondja: így Krisztus, hanem azt, hogy: Így Krisztus is. Krisztus tehát sok tag, de egy 
test. 
 Leszállt a mennyből irgalma miatt, és nemcsak ő maga szállt föl a mennybe, 
hanem vele és benne mi is a kegyelem által. Így nemcsak Krisztus szállt le, és 
nemcsak Krisztus szállt föl,; éspedig nem azért, hogy a Fej méltósága 
elhalványuljon a testben, hanem azért, hogy a test egysége elválaszthatatlan legyen 
a Fejtől. 
 

KÖNYÖRÖGJÜNK 
 

 Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk 
gyermeki hálaadással, mert szent Fiadnak, Krisztusnak mennybemenetele a mi 
fölemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az 
egész test, az egyház reménységben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön-örökké. Amen. 
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