
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. jún. 25-júl. 2. 
 
Papi jubileumok: ezüstmise 25, aranymise 50, gyémántmise 60, vasmise 65, 
rubinmise 70 éves papszentelési évfordulón tartatik 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 12. vasárnap) 
 

1./ A szombat délutáni ezüstmise áldása kísérje a kedves híveket, különösen 
azokat, akik munkájukkal és adományaikkal segítették létrejöttét. 
 
2./ Kedden, Szent László királyunk ünnepén este 19 órakor megáldjuk a 
gyermekeket. A rákövetkező héttől a nyáron nincs kedd este szentmise! 
 
3./ Szerda reggel a 7-es mise után indulnak az Arany-vetélkedő diákjai a költő 
és Szent László nyomában Nagyszalontára és –Váradra. 
 
4./ Csütörtök Szent Péter és Pál apostolok tanácsolt főünnepe, melyhez 
kapcsolódik jövő vasárnap a Péter-fillérek gyűjtése.                
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 15 h G Hálaadó ezüstmise 25 évért és élő Máté vizsgáiért           K 
ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP: június 25. 
8 h   M                   A Hajnal-család élő és +tagjai                                                     É                                                                             
10 h Zs                  +László (20. évf.), vmint élő és +családtagok                             É                                     
Kedd  19 h         +Zimonyi János kanonok, érd. esperes, nagymarosi plébános      É                                                                                  
Szerda  7 h        Ad int. ord.                                                                                     CS                
Csütörtök 19 h  Élő Péter (névnap), vmint a Bányai-, a Merva- és a Posta-család É 
                           élő és +tagjai                                                                                                   
Péntek 7 h         Élő Dórika és szülei                                                                        É                               
Szombat 19h G +Kiss János, öccse László és +hozzátartozói                                É                                                                     
ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP: Sarlós Boldogasszony; július 2. 
8 h    Zs           A Bencze-család +tagjai       É                                                                                    
9 h    G                      Makkai Karsai Liliána Teréz keresztelője    CS                          
10 h  M                 Pro populo; +családtagok                                                             É                                            
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A RÁKOSMENTI PLÉBÁNIÁK NYÁRI MISERENDJE 
 

RÁKOSCSABAI FŐPLÉBÁNIA 
vasárnap: 8 és 10; szerda, péntek 7 h; csütörtök, szombat: 19 h 

szünnap: hétfő és kedd 
 

RÁKOSCSABA-ÚJTELEPI PLÉBÁNIA 
vasárnap: 9 és 18 h; kedd és péntek: 19 h; szombat: 7 h 

szünnap: hétfő, szerda és csütörtök 
 

RÁKOSLIGETI PLÉBÁNIA 
vasárnap: 9 és 19 h; hétfő, csütörtök: 7 h; szerda, szombat: 19 h 

szünnap: kedd és péntek 
 

RÁKOSHEGYI PLÉBÁNIA 
vasárnap: 8 és 10 h; hétfő, péntek: 19 h; kedd: 7; szombat: 18 h 

szünnap: szerda és csütörtök 
 

RÁKOSKERESZTÚRI PLÉBÁNIA 
vasárnap: 11 és 18.30 h; kedd: 19 h; csütörtök, péntek: 7 h 

szünnap: hétfő, szerda és szombat 
 

MADÁRDOMBI SZENT PÁL-TEMPLOM 
vasárnap: 8 h; szombat: 18.30 h. 

szünnap: az öt munkanap 
 

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK KULTUSZA 
 

 Az ember testi-lelki életteljességét a Biblia gyakran az ősi és 
egyszerű „szív” szóval fejezi ki. A jánosi iratokban már a figyelem a Megváltó 
Szíve felé fordul. Az egyházatyák ennek a gondolatnak folytatásaként a 
szentségeknek és az egyháznak forrását látják Jézus Szívéig megnyílt oldalában, 
melyből vér és víz ömlött. A XII-XIII. sz. számos teológusa az Istenembert a 
Szívével szimbolizált szeretetben tisztelik. A XIII-XIV. sz. misztikusai (Magdeburgi 
Mechtild, Helftai Nagy Gertrúd, Henrik Seuse) adtak nagy lendületet e kultusznak, 
később a devotio moderna (modern imádás) és a XVI. századtól a jezsuiták. A 
XVII. században Bérulle (bérüll; +1629) oratoriánusai és Jean Eudes (zsan öd; 
+1680) révén éri el a csúcsot, aki püspöke engedélyével közösségeiben 1672. X. 
20-tól Jézus Szívének ünnepét vezeti be. Őt Alacoque (alakok) Szent Mária 
Margit 1673-75 közötti látomásai indították arra, hogy síkra szálljon az úrnap 
nyolcadát követő pénteki Jézus Szíve-főünnep, az első péntekek és a szentórák 
bevezetéséért. Róma sokáig ellenállt, mint minden üdvtörténeti eseményhez nem 
kapcsolódó ünneppel szemben. Csak XIII. Kelemen engedélyezte 1765-ben a 
lengyel püspököknek és a római Jézus Szíve Társulatnak. Boldog IX. Piusz 1856-
ban kötelezően bevezette az ünnepet, amelyet XIII. Leó magasabb rangra emelt, 
és a századfordulón fölajánlotta a világot a Szent Szívnek. 


