
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. június 18-25. 
 
 
 A csodálatos kenyérszaporítás előtt mondta Jézus: „Sajnálom a népet. Már 
harmadik napja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen 
elküldeni őket, nehogy kidőljenek az úton” (Mt 15,32). Az utolsó vacsorán ezért 
gondoskodott az örök élet Kenyeréről. A szentáldozás a lélek táplálása és 
megerősítése, a körmenet pedig hitvallás. 
 

IMÁDJUK AZ URAT! 
 

 Az Oltáriszentségben Krisztus van velünk. Az utolsó vacsorán bemutatott első 
szentmise alkalmával saját testévé és vérévé változtatta át a kenyeret és a bort (Mt 
26,26-27), majd meghagyta apostolainak: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 
(Lk 22,19; 1Kor 11,25).   

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 11. vasárnap: úrnapja) 

 
1./ Ma, úrnapján Krisztus Testét és Vérét ünnepeljük: de. 9-kor csöndes 
szentségimádás, a végén litánia, 11-kor úrnapi körmenet és déli 12 órakor 
nászmise teszi teljessé ünneplésünket. Megköszönjük a virágokat, az oltárok 
fölállítását és díszítését, és kérjük azok lebontását a körmenet után. 
 
2./ Megkezdődött a vakáció: több idő jut Istenre és az ő keresésére. Jöjjetek 
sokkal többen és lelkesebben a templomba köznapokon is, fölnőttek és 
ministránsok! Írassatok sok szép miseszándékot a szabad helyekre!   
 
3./ Péntek Jézus Szentséges Szívének tanácsolt főünnepe: a reggeli 7-es 
mise után kb. ½ 8-kor Jézus Szíve tiszteletére litániát éneklünk. 
 
4./ Szombat Keresztelő Szent János születésének szintén tanácsolt 
főünnepe, valamint a Szűzanya Szeplőtelen Szívének és a plébános 25 
éves szentelési évfordulójának napja. Az ünnepélyes hálaadó koncert-
ezüstmise du. 15 órakor kezdődik, melyre szeretettel várja a rákoscsabai és 
a rákosmenti híveket. Prédikál Hernádi László esperes, nagykőrösi plébános. 
A Krisztus Király-kórus ajkán elhangzik: J. Haydn Keine orgelmesse, Liszt 
F.: Az egyház alapítása és G. F. Handel: Halleluja c. műve. Ezért a szombat 
esti 19 órai szentmise –kivételesen- elmarad!                                                         

    
 

 



 

AZ ÚR JÉZUS KÍVÁNSÁGA 
 

 Alacoque (alakok) Szent Mária Margit szerzetesnő (1647-90) által vált 
ismertté a világnak: „Égető szomjúság gyötör azért, hogy az emberek 
tiszteljenek az Oltáriszentségben…” Izajásnál olvassuk: „Örömmel merítek 
vizet az üdvösség forrásaiból” (12,3). 
 

A SZENTSÉGLÁTOGATÁS CÉLJAI 
 

Imádás –tiszta szívből és alázatosan. 2. Köszönet és hála mindenért, a 
szenvedésekben tapasztalt erőért is. 3. Engesztelés (közbenjárás): imánkkal 
apostolkodás. 4. Kérés –a Miatyánk szellemében. 
 Az Oltáriszentségből ránk áradó kegyelem hozzásegít minket ahhoz, 
hogy Jézus életünk forrásának, irányítójának és végső céljának tekintsük. A 
szentségimádás rendszeres gyakorlásával eljuthatunk a megszentelődésre, a 
Krisztushoz hasonulásra és már itt a földön megkezdett örök életre. 
 

A SZENTSÉGLÁTOGATÁS MÓDJA 
 

Az elején köszöntjük Jézust és kérjük jó sugallatait. Közben imádkozhajtuk a 
szentségimádások kötött imáit, vagy saját szavainkkal fohászkodunk. Hála, 
engesztelés, kérés. A végén lelki áldozás (vágyakozás az Eucharisztia után). 

 
HETI MISEINTENCIÓK 

Szombat  15.20 h BB Katona János és Horváth Anna esküvője        É
  19 h Zs +nagyszülők                                 É 
ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP: úrnapja; június 18. 
8 h   M                     Élő Kuszák Ferencné hálából Szűzanyának     É 
9 h   G                     szentségimádás CS; 9.45 h Oltáriszentség-litánia      É     
10 h Zs                   +Pallag Istvánné Erzsébet nagynéni (30. évf.)                          K                                                                    
11 h G                                  szentséges úrnapi körmenet                                        K 
12 h G                     Brányán István és Koloszár Ilona nászmisés esküvője            É                           
Kedd  19 h              Gratiarum actio in 25. anniversario consecrationis                   É 
        9.45 h                   + Kecskés Sándorné temetése Újköztemetőben                 É                                                
Szerda  7 h             +Alajos                                                                                      CS 
Csütörtök 19 h      Élő Mihály és Edit hálaadása 2. ház. évf.-n                               É                                                                                            
Péntek 7 h             +Balázs Ferenc férj és édesapa OB. (fehér, napi mise)            É 
  kb. 7.40 h                                 Jézus Szíve-litánia                                                 É 
             9 h                          +Balázs István temetése Óbudán                                 É           
Szombat 15 h G     ünnepélyes hálaadó ezüstmise                                              K                                                            
ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP: június 25. 
8 h    M                                                                                                     É 
10 h  Zs            +László (20. évf.), vmint élő és +családtagok                           É                 
                                                              


