
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. január 13-20.   
  

 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 1. vasárnap: Urunk megkeresztelkedése; Poitier-i Szent Hilarius) 

 
1./ Vízkereszt misztériuma Urunk megkeresztelkedésének ünnepével teljesedik 
be. Adjunk hálát keresztségünkért! A karácsony-vízkereszti idő szép dalait még 
jövő vasárnapig bezárólag énekeljük. 
 
2./ Tél közepén, pénteken lesz Árpád-házi Szűz Szent Margit ünnepe, akinek 
tiszteletére Bíboros Főpásztorunk –hagyományosan- ünnepi nagymisét celebrál a 
margitszigeti domonkos zárda romjainál jövő vasárnap de. 11 órakor.        
  
 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h Élő Szabó Lajos Ferencné Vera hálaadása névnapján               É                                                                                
ÉVKÖZI 1. VASÁRNAP: Urunk megkeresztelése; Szent Vidor; január 13.                                                                            
8 h    G            +Fekete Jánosné Mária édesanya (50. évf.)                                É                                                        
9 h    G                   Fatimai ájtatosság és szentségimádás                            CS                                                                                       
10 h  G            +Járó Lőrinc és neje Erzsébet szülők, vmint +Bredár Mihály       É                          

Kedd 18 h        Élő Veronika kántornő (névnap)                                                  É                                     
Szerda 7 h       +Kemény Zsigmond édesapa és +Ábel Ferenc keresztapa        É 
           13 h       +Illés Mártonné Mária temetése a péceli katolikus temetőben    É                     
Csütörtök 18h Élő Piroska (névnap)                                                                   É                    
Péntek 7 h       +dr. Waczulik Margit (névnap)                                                     É                                                
Szombat 18 h Élő Regina, Fabien és Albert SVD és +Jung Mária Ágnes nővér É                                                                              
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: Szent Fábián és Sebestyén; január 20.  
8 h   G              +Szabó Ferenc és neje (születésnap)                                         É                             
                                                                                                                                                                                
10 h G             +Mendi János (113.) és Horváth Margit (106. sznap) szülők,     É 
              valamint élő Ágnes lányuk (névnap)                                                                     
                                                                                                      Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
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JÉZUS MEGKERESZTELÉSE 
megerősíti azt a hitigazságot, 
amelyet az egyház mindig is 
tanított: a keresztség szükséges 
az üdvösség elnyeréséhez. Szent 
Máté evangéliuma így őrizte meg 
Jézus missziós parancsát (28,19-
20): „Menjetek tehát, tegyétek 
tanítványommá mind a népeket! 
Kereszteljétek meg őket az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevére, és tanítsátok meg őket 
mindannak megtartására, amit 
parancsoltam nektek.” Szent Márk 
evangéliuma (16,15-16) így közli 
ugyanezt az Úr Jézustól: 
„Menjetek el az egész világra, és 
hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtménynek. Aki hisz 
és megkeresztelkedik, üdvözül; 
aki nem hisz, elkárhozik.” Szent 
Lukács pedig így buzdít az 
Apostolok Cselekedeteiben (2,38): 
„Térjetek meg –felelte Péter-, és 
keresztelkedjék meg mindőtök 
Jézus Krisztus nevében bűnei 
bocsánatára.” A keresztség meg-
tisztít a bűntől, Isten fiaivá és az 

egyház tagjaivá tesz minket adván a megszentelő malasztot a Szentháromságtól. 
A 2000. jubileumi évben Joseph Ratzinger kardinális, a későbbi XVI. Benedek 
pápa kiadta a Hittani Kongregáció nyilatkozatát Dominus Iesus (az Úr Jézus) 
címmel Jézus Krisztus és az egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltáról. 
Ez megerősíti a hagyományos katolikus tanítást, amely szerint a keresztség 
szükséges az üdvösségre, és az ezt biztosító katolikus egyházon kívül nincs 
üdvösség (extra ecclesiam nulla salus). A vágy- és a vérkeresztség azonban 
nem zárja ki a ténylegesen meg nem keresztelteket az üdvösségből, mert ők 
tudatosan akarnak kereszténnyé válni, ezért kathekumenekként, hittanulókként 
készülnek a keresztény életre, amelyet a keresztség eltörölhetetlen karaktere ad a 
jelölteknek. Ha ebbéli vágyakozásuk nem is teljesül valami miatt, beszélünk 
vágykeresztségről; ha pedig hitükért megkeresztelésük előtt vérüket ontják, 
vérkeresztségről van szó. Alapvető fontosságú, hogy az egyén szabad akarati 
döntéséből keresztelkedjen meg, mert kereszténnyé csak így válhat. Aki bár 
megismerhetné a keresztény tanítást, de nem akarja, vagy nem is ismerheti meg 
azt, akkor sem válik kereszténnyé, ha életvitelében a keresztény normákat követi 
is. Az anoním kereszténység üres fogalom, mert hiányzik belőle az egyén tudatos 
szándéka a kereszténnyé váláshoz. A kereszténység tudatos vállalása tesz azzá. 


