RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. június 24-július 1.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Évközi 12. vasárnap: Keresztelő Szent János születése)
1./ Ma Keresztelő Szent János születését ünnepli az egyház. Sajnos, már
rövidülnek a nappalok. Zsombor Kálmán prépost úr otthonában elesett, ezért a
mára hirdetett vasmiséjét jövő vasárnap de. 10 órakor próbálja meg elmondani
2./ Szerdán Szent László király, pénteken pedig Szent Péter és Pál tanácsolt
főünnepe lesz jövő vasárnap a Péter-fillérek gyűjtésével. Sokkal többen és
buzgóbban látogassátok a köznapi miséket és írassatok azokra szándékot!
3./ Jövő vasárnap Jézus drágalátos Vérének tiszteletére és engesztelésképp
de. 9 órakor szentséges litániát mondunk.
HETI MISEINTENCIÓK
Szombat 19 h G +Ágnes
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ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP: Keresztelő Szent János születése; június 24.
8h G
9h G
10 h G

+Lesti László férj és édesapa
Brenner Petra Mariann keresztelője
+Magasvári László és neje Izabella, vmint +szeretteik
Hétfőn és kedden nincs szentmise!
Beteg Marie Philoméne édesanya gyógyulása

Szerda 7 h
Csütörtök 19 h
Péntek 7 h
Szombat 19 h Élő Patrik, Szabina és Rózsa Anna (születésnap)
ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP: Jézus drágalátos Vére; július 1.
8h G
+Tóth Luca és férje Sándor; pro populo
9h G
Jézus Vére-litánia
9.15 G
Bejenaru Viktória keresztelője
10 h Zs
Vasmisés hálaadás, vmint a Péterfia-család +tagjai
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KERESZTELŐ SZENT JÁNOS
Jézus szavai szerint több, mint próféta, minden ember közül a legnagyobb, a
Messiás követe és útkészítője, a világosság mártírja és az egyház vőfélye.
Keleten és Nyugaton már a IV. században volt róla liturgikus megemlékezés.
Legrégibb emléknapja Keleten az epifánia kísérőünnepe, az Úr Jézus Krisztus
megkeresztelkedésének ünnepe volt. A bizánci egyház ma is ekkor, január 7-én
ünnepli. Nyugaton a június 24-i főünnep Szent Lukács evangéliuma alapján lett
megállapítva, melyből megtudhatjuk, hogy János születése hat hónappal
megelőzi Jézusét. Mindkét születésnap nyolc nappal előzi meg a következő
hónap elsejét a római naptárszámítás szerint. Mivel egyidejűleg mindkettő
napfordulót, a nappalok rövidülését, illetve hosszabbodását jelöli, Szent Ágoston a
jánosi kijelentés kozmikus megerősítését látja bennük: „Neki növekednie kell,
nekem pedig kisebbednem” (Jn 3,30; Serm. 287,3). János ünnepével sok
népszokás fűződik össze, amelyek közül a „jánostűz” korunkig megmaradt, és a
nyári napfordulón szokásos tűz keresztény formája, amely az ünnepbe jól
illeszkedik. Az ünnep vigíliája Szent Iván éjszakája a ’János’ név szláv
megfelelőjéből ered. A szent kultusza Keleten további két ünnep kialakulásához
vezetett: fogantatásának és fővételének emlékezetére. Az előbbi szeptember 24én (9 hónappal születése előtt) a mai napig fönnmaradt a bizánci egyházban. A
másik a gall-frank liturgián keresztül a római kalendáriumba is bekerült, amely
szerint ma is augusztus 29-én tartják. Ez a dátum valószínűleg a sebastai
(Samaria) Keresztelő Szent János-templom fölszentelésének a napja. Tanítványai
állítólag ide temették a holttestét.

