
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. március 18-25.  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FŐPLÉBÁNIÁNK FEKETEVASÁRNAPI HIRDETÉSEI 
 

1./ Csütörtök és szombat este 18, illetve virágvasárnap reggel 8 órakor dr. 
Kuminecz Géza teológiatanár tart nagyböjti lelkigyakorlatot a templomban. A 
húsvéti gyónás elvégzésére a szentmisék előtt fél órával ad lehetőséget.  
 
2./ Egy hét múlva virágvasárnap. De. a 10 órai korális nagymise kezdetén tartjuk 
a barkaszentelést –jó idő esetén- az udvaron, majd a körmenetet bent a temp-
lomban. Krisztus Király-kórusunk Márk-passiót és nagyböjti motettákat énekel. 
 
3./ Balik Béla rákoshegyi plébános vezetésével 4 napos, félpanziós buszos 
zarándoklat indul Litomericére, Cseh- és Németországba április 28-tól május 
1-ig 50.000.- Ft-ért. Részletes információk a Híresztelő hátlapján olvashatók. 
 
4./ Kérjük az adóbevalláskor a Magyar Katolikus Egyháznak megajánlani az egyik 
1 %-ot a 0011, a másikat pedig a Rákoscsabai Élő Kövek Alapítványnak a 
18513071-1-42 szám föltüntetésével. Szórólap az ingyenes újságok asztalán van. 
 
5./ Vásároljatok húsvéti képeslapokat a nagy fapersely fiókjából 50.-Ft-ért, mellőle 
Új Embert és Keresztény Életet is; az Adoremust a sekrestyében vehetitek át. 
 
6./ Mai perselyadományainkkal a szentföldi keresztényeket segítjük.  
MISEINTENCIÓK:                                TR: Tete Remis SVD; KG: Kuminecz Géza 
Szombat TR                                                                                                         É                                                                      
NAGYBÖJT 5., FEKETE VASÁRNAPJA: március 18.                                                                            
8 h    KG                  Élő Magdika édesanya (70. születésnap)                            É                                                     
9 h    TR                   Élő Kata születésnapi hálaadása                                         É                                                                                      
10 h  Zs                    2 +József, vmint élő és +családtagok                                  É                   

Kedd 18 h G                                                                                                        CS                                        
Szerda 7 h +József n.apa és élő Benedek un.CS; 11.30 Veres Tné tem. Cinkotán                                                                      
Csütörtök 18h KG   A Derhán- és a Szántó-család +tagjai      (triduum 1.)       É                                                                                
Péntek 7 h               +Alajos és Erzsébet keresztszülők É; 18 h Keresztút         É 
Szombat 11 h G      +Bori Béla temetése misével a Madárdombi Szt. Pálban    É 
18 h KG                                                                                      (triduum 2.)       É      
VIRÁGVASÁRNAP: március 25.  
8 h   KG                     Élő Keresztúri Mária gyógyulása             (triduum 3.)       É                                           
9 h   Zs                      +Hanák János férj és édesapa                                           É                                                 
10 h G                     Ad int. ord.; +Lesti László férj és édesapa                          K             

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ZARÁNDOKLAT LITOMERICÉRE (április 28-május 1. között; 4 nap/3 éj) 

Szent István vértanú tiszteletére 
Utazás: busszal április 28-án, szombat reggel 5 órakor a rákoshegyi templom elől 
Érkezés: május 1-jén ugyanoda késő este 
Lelkivezető: Balik Béla rákoshegyi plébános 
Útvonal: Svaty Hostyn (1. nap), Litomerice (2. nap), Drezda (3. nap), Levy 
Hradec (4. nap) 
Ellátás: félpanzió (vacsora és reggeli) 
Szállás: Litomericén 2 ágyas szobákban (3 éj) 
Útiköltség: 20.000.- Ft + 2000.- CZK + 5 euró (összesen cca. 50.000.- Ft) 
Csoportos biztosítás: 2.400.- Ft 
Információ: mobiltel.: 06/209-233-196; e-mail: silitibi@gmail.com 
Jelentkezés április 15-ig: misék után a sekrestyében az útiköltség befizetésével. 
Misék Rákoshegyen: vasárnap: 8 és 10 h; hétfő, péntek, szombat: 18; kedd, 
szerda, szombat: 7.30 h (csütörtök: szünnap) 
 

FEKETEVASÁRNAP 
 

 Nagypénteket ősidőktől fogva „Dominica Passio”-nak, vagyis az Úr 
kínszenvedésének nevezték. Később már két hetet szántak az Úr szenvedésének 
megülésére, amely mint „tempus passionis”, vagyis a szenvedés ideje néven az 5. 
nagyböjti vasárnappal kezdődött. Az egyház ezért a legmélyebb gyászt ölti. Erről 
már Durandus is említést tesz a XIII. században. Befödetnek a keresztek és a 
képek a gyász és a szomorúság jeléül, továbbá azért, hogy élénken jelezzék azt,  
amit régen a feketevasárnapi Evangélium üzent: „Jézus pedig kiment a 
templomból. A szentek szobrait és képeit pedig azért födi be az egyház, mert nem 
volna illő, hogy nyilvánosan és ünnepélyesen jelenjenek meg a szolgák, amikor az 
ő Uruknak „nincs színe és ékessége, és az arca is el van rejtve”. 
 E vasárnap vigíliájától kell befödni a kereszteket egészen a nagypénteki 
leleplezésükig. Régen még a képeket (kivéve a freskókat és a keresztutat) és a 
szobrokat is befödték dísztelen, sötét violaszínű leplekkel. Nagycsütörtökön csak 
az oltárkereszten cseréljük a leplet fehérre, majd a mise után újra lilával födjük be. 
 

KRISZTUS HÍV A KERESZT ALÁ 
 

Jöjj a kereszthez, ha bánat súlya nyom,/ Jöjj, itt lecsöndesül a sajgó fájdalom. 
Nem fogja el lelkedet néma csüggedés,/ Jöjj, én megtanítlak hogy mi a szenvedés 
Szenvedés tüzében tisztítom lelked én,/ szenvedések szárnyán száll szíved felém 

Óh, jöjj, megértelek, gyermekem,/ minden kiontott könnyed drága kincs nekem. 
Szeress és ajánld föl nyomasztó kínodat,/ vedd föl a kereszted és kövesd utamat. 

Ugye megérted, amit a világ nem ért,/ Mily édes szenvedni Jézussal Jézusért. 
Ha pedig az élet kegyetlen lesz hozzád,/ Ha mindenki elhagy, akiktől sokat vársz, 

S ha szíved összetört s a lelked nagyon fáj,/ Borulj a kereszthez, ott sose 
csalódtál. 

Most megáldalak, menj küzdeni, szenvedni;/ De várlak! Jöjj hozzám erőt merítni! 


