RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. június 17-24.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

1./ Megkezdődött a vakáció. Életrendünk ilyenkor kötetlenebbé válik, de ne
legyen üres semmittevés, hanem testet lelket fölemelő időszak, benne sport,
kirándulás, olvasás és istenkereső lelkiélet, köznapi mise, ministrálás is.
2./ Templomunkban a nyár folyamán kedd este nincs szentmise. Rákoshegyen reggel 7-kor, Újtelepen pedig este 7 órakor van kedden szentmise.
3./ Az irodában hétfő- szerda-péntek de. 10 és déli 12 óra között kaphatók
imakönyvek, rózsafüzérek, írathatók szentmisék, befizethető az egyházadó. A
sekrestyében átvehető az Adoremus júliusi száma.
4./ Jövő vasárnap, Keresztelő Szent János születésének főünnepén de. 10
órakor ünnepélyes főpapi vasmisén ad hálát Zsombor Kálmán c. prépost, tb.
váci kanonok, főesperes, ny. plébános úr pappá szentelése 65. évfordulójáért.
HETI MISEINTENCIÓK
Szombat 19 h G A Nemes- és a Várkonyi-család élő és +tagjai
ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP: június 17.

É

8h G

A Mátics- és a Horváth-család +tagjai

É

10 h Zs

Ad int. ord.; élő gyermekek és unokák
Hétfőn és kedden nincs szentmise!
+Alajos (névnap)
+ Lovas István- újságíró

É

Szerda 7 h
CS
Csütörtök 19 h
CS
Péntek 7 h
CS
Szombat 11 h Magasvári Lné temetése misével a madárdombi Pál-templomban É
19 h Élő Patrik és Szabina szül.napi hálaadása és 5 hón. Rózsa Anna É
ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP: Keresztelő Szent János; június 24.
8h G
+Lesli László férj és édesapa
É
9h G
Brenner Petra Mariann keresztelője
CS
10 h Zs
+László és Izabella szülők, vmint élő és +hozzátartozók
K

HOGYAN KELL VISELKEDNÜNK A TEMPLOMBAN? (3)
b) Orgonás szentmisén, korális vagy koncert-nagymisén ugyanazokat a
szabályokat követem, mint a csöndes szentmiséken. Magyarországon ülünk a
Kyrie (Uram, irgalmazz) és a Gloria (Dicsőség) alatt is. Ha hosszú a korális
misében a Credo és a pap leül, mi is ülünk és lélekben mondjuk a Hiszekegyet.
A fölajánláskor az oltár és a pap incenzálása (megtömjénezése) után
következik ugyanez a hívek felé, amit állva fogadunk. A prefáció alatt ülünk.
Minden szentmisén és szertartáson gondosan vigyázok arra, hogy
alkalmazkodjam a pap, a kántor, az előimádkozó és a hívek imájához vagy
énekéhez. Nem húzom el az imákat, de nem is sietek; nem imádkozom kirívóan,
magasabb vagy mélyebb hangon, mint a többiek. A közös liturgiában semmi
különcködésnek nincs helye. A közösen mondott szentmise maga is imádság,
amely akkor szép, ha mindnyájan egyöntetűen válaszolunk, énekelünk, mozgunk.
4. Egyéb alkalmakkor a templomban.
a)Litánián, rózsafüzéren. Ezek általában ájtatosságok vagy a szentmisével
kapcsolatosak. Ilyenkor a szentségi Jézus előtt mutatjuk be hódolatunkat vagy a
Szűzanyát, ill. más szenteket tisztelünk és kérlelünk. Ha a litániát vagy a
szentolvasót kitett Oltáriszentség előtt mondják, lehetőség szerint térdelek,
egyébként ülhetek. Áldásra mindenképpen letérdelek. A litánia és a szentolvasó
egyéni vagy magánájtatosság; nem kötelező, de dicséretes és üdvös formája a
közösségben végzett imának. Nem pótolja a szentmiseáldozatot. Nem elég tehát
vasárnap csak litániára vagy rózsafüzér-ájtatosságra menni. Ha szentmiséhez
kapcsolódik, vegyünk részt a szentmisén is. Ne Istenen spóroljunk időt!
b) Keresztút. A nagyböjti szentidő kedvelt pénteki népi ájtatossága. Általában
a litániák és rózsafüzér-ájtatosságok rendje a mérvadó a keresztút végzésekor is.
Ha bent a templomban végezzük és van elég hely, stációról stációra követhetjük a
papot, a stációk előtti imára (imádunk Téged, Krisztus) térdet hajtunk, majd
fölállunk, ha a padban kell maradnunk, térdelünk, de az énekre fölállunk.
c) A szentmisén kívüli áldoztatáskor: ugyanúgy kell viselkednem, mint a
szentmise közbeni áldoztatáskor. A szentáldozás után nem rohanok el, hanem
megvárom a pap áldását. (Sajnos, sokan szinte menekülnek kifelé a templomból.)
5. Hazafelé a templomból. A szentmiséről csak annak befejezése (a
záróének elhangzása) után indulok el. Nyugodtan várok, míg rám kerül a sor
kimenetkor. Nem sietek, nem tolakszom. A templomból kirohanó ember azt a
benyomást kelti, mintha máris sajnálná, hogy ennyi időt töltött a jó Istennél.
A padból kilépve vagy a helyemről elindulva térdet hajtok a szentségház felé,
ahogyan bejövetelkor is tettem. Aztán nyugodt léptekkel kimegyek a templomból.
A bejáratnál nem hajtok újból térdet, s nem fordulok vissza az oltár felé. Kezemet
a szenteltvíztartóba márthatom és keresztet vethetek. A templomból kilépve nem
állok meg közvetlenül az ajtó előtt, akadályozva a többiek távozását, nem veszek
részt pletykálkodásban, hanem csöndesen, szívemben és lelkemben Jézussal és
a szent helyen kapott ihlettel hazafelé indulok. Otthon azzal a gondolattal végzem
teendőimet, hogy Jézus vendége voltam, hozzá méltón kell viselkednem. (Vége)

