
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. június 11-18. 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI JÚNIUS 10-11-ÉN 
 

1./ Hittanos diákjaink ma reggel 8 órakor a Te Deum éneklésével adnak hálát 
Istennek a tanévért. Az elvégzett munka után tartalmas vakációt kívánunk! De. 
10 órakor a Liszt Ferenc-kórus ajkán Ratgeber Missa brevise hangzik el. 
 
2./ Kedden este 19 órakor csak fatimai ájtatosságot tartunk áldoztatással. 
 
3./ Az úrnapi templom- és oltárdíszítéshez szíveskedjetek szép fehér virágokat 
és –szirmokat hozni, melyeket majd a gyermekek hintenek. Szombaton du. 5 
órától számítunk a kedves hívek segítségére az úrnapi oltárok előkészítéséhez 
és jövő vasárnap reggel 7 órától díszítésükhöz. 
 
4./ Egy hét múlva úrnapja: reggel 8 órakor kismise, de. 9-kor csöndes 
szentségimádás, majd litánia, 10 órakor plébániai nagymise, 11-kor úrnapi 
körmenet, déli 12 órakor nászmise.                                          

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat  19 h Zs  A Nagy- és a Pataki-család halottai                                 É 
ÉVKÖZI 10., SZENTHÁROMSÁG-VASÁRNAP: Szt. Barnabás; június 11. 
8 h   Zs            A Mátics- és a Horváth-család halottai   (Te Deum)                É                                                                                  
10 h G             Ad int. ord.; élő gyermekek                     (missa latina)                   K            
Kedd 19 h H         Ma nincs mise, csak fatimai ájtatosság áldoztatással               CS                 
Szerda  7 h BB        +Reitinger Pál férj                                                                   CS                   
Csütörtök 19 h MM +Vass Mihály férj és édesapa (2. évf.)                                     É                                                                   
Péntek 7 h MM        +Szabó János férj és édesapa és +gyermekei                       CS             
Szombat 15.30 h BB       Katona János és Horváth Anna esküvője                        É 
                19 h Zs     +nagyszülők                                                                             É                                                                                                         
ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP: úrnapja: Krisztus Teste és Vére főünnepe; június 18. 
8 h    M                                                                                                    É 
9 h    G                           Szentségimádás CS és Oltáriszentség-litánia                   É      
10 h  Zs           +Pallag Istvánné Erzsébet nagynéni                                                 K   
11 h  G                                                  úrnapi körmenet     K 
12 h  G            Brányán István és Koloszár Ilona nászmisés esküvője                     É                          

   
 

 



 

LOYOLAI SZENT IGNÁC: KERESZTVETÉS 
 

 Amikor keresztet vetünk, kezünkkel először a fejünket érintjük: ez azt jelenti, 
hogy Isten, a mi Atyánk, aki senkitől sem származik. Azután ujjunkkal a testünket 
érintjük: ez jelenti a Fiút, a mi Urunkat, aki az Atyától született és alászállt a szent 
Szűzanya méhébe. Azután tenyerünket az egyik, majd a másik vállunkra tesszük: ez 
jelenti a Szentlelket, aki az Atyától és a Fiútól származik. És ha a kezünket ismét 
összetesszük, ez azt jelképezi, hogy a három személy egylényegű. Végül, ha 
szánkkal a feszületet megcsókoljuk, ezzel azt mondjuk: Jézusban, a mi 
Üdvözítőnkben és Megváltónkban lakik az Atya, a Fiú és a Szentlélek, az Egy Isten, 
a mi teremtő Urunk. 
 

ELSI SCHINDLER: IMÁDSÁG A SZENTHÁROMSÁGHOZ 
 

 Atyaisten, Fiúisten, Szentlélekisten! Titkod oly nagy, hogy sosem értem 
egészen, mégis végy be engem háromságos életedbe! Éljek a te szeretetedből, a te 
szeretetedben a te szeretetedért. Szentlelked működjék általam, bennem és 
belőlem. Tölts el egészen, te légy a kezdet és a vég, számomra minden, Háromság 
Egy Isten! Most és mindörökké. Amen. 
 

NEWMANN KARDINALIS ELMÉLKEDÉSE: TELJESEN EGY VAGY! 
 

 Te Háromság! Egyedülléted nem árvaság, hanem a tökéletes lét. Annál 
megfoghatatlanabb, hogy másokat is létrehoztál; olyanokat, akik egy arasznyival 
sem képesek fokozni boldogságodat… És ha már alkottál, miért olyan világot, 
amelyben ott tátong a hitványságnak, a dölyfnek, az istenkáromlásnak, a 
kegyetlenségnek, a kárhozat boldogtalanságának esélye? Titok is vagy, nemcsak 
Lét: nem húzhatjuk félre a fátyladat, de rendületlenül bízunk jóságodban, mely 
létedből következik.  

 
                                                           

 


