
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. június 9-16.  
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK PÜNKÖSDI HIRDETÉSEI JÚNIUS 9-10-ÉN 
(Pünkösdvasárnap és -hétfő) 

 
1./ Ma és holnap ünnepeljük a Szentlelket pünkösd főünnepét. Pünkösd-
hétfőn csak de. 9 órakor tartunk szentmisét. Írassatok szentmiséket a nyárra. 
Pünkösdhétfőn lesz Máriaremetén a főegyházmegye juniálisa sok műsorral. 
 
2./ Csütörtök este 18 órakor a Fatimai Szűzanya köszöntése, első pénteken 
pedig Jézus Szentséges Szívének tanácsolt főünnepe lesz énekes litániával. 
 
3./ Egy hét múlva, Szentháromság vasárnapján dr. Mandula József érd. 
esperes, ny. főplébános ünnepélyes vasmisén ad hálát pappá szentelése 65. 
évfordulóján. E napon ér véget a húsvéti szentgyónás és –áldozás ideje. 
 
4./ Ezen a pünkösdi hosszú hétvégén tartjuk a júniusi nagyszabású gyűjtést. 
Bizalommal számítunk nagylelkű adományaitokra.                     

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 19 h VCS                       É 
PÜNKÖSDVASÁRNAP: június 9. 
8 h   KG     +Hortolányi József éapa; +Károly és Mária szülők, vmint +Károly fiuk É    
                                                                                                   
10 h VCS               A Szeleczki-család +tagjai                                                         É                 
PÜNKÖSDHÉTFŐ: június 10. 
9 h  VCS (pirosban, a Szentlélekről)                                                                        É                                         
Kedd 19 h                                  Ma nincs szentmise!                                                                                                         
Szerda 7 h BB                                                                                                         CS 
Csütörtök 18 h H                             Fatimai áhítat                                                 CS 
                  19 h G     Élő Piroska 85 szül.nap                                                          É                                      
Péntek 7 h                                                                                                               CS 
Szombat 19 h G   +Lesti László férj és édesapa                                                     É                                                   
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA: június 16. 
8 h    G           A Mátics- és a Horváth-család +tagjai       É              
9 h    G                                 Sinkovics Kata Eszter keresztelője    CS                          
10 h  M                  Hálaadó vasmise     K                                        

    
 

 



 

 
 

PÜNKÖSD NEKÜNK A SZENTLÉLEK FŐÜNNEPE 
 

     A zsidó ünnepi évben hét héttel pészách után tartják a „hetek ünnepét”, schavuot 
amelyet hellenisztikus körökben pentekosztésznek (50. nap) neveztek. Ez a három 
nagy zsidó zarándoklati ünnep egyike volt: hálaadás a búzatermésért, majd később 
a Szövetség megkötésének és a Tízparancsolat (Dekalógus) átadásának ünnepe is 
lett. Az ApCsel 2,1 skk írja, hogy egy ilyen hálaadó zsidó ünnepen jött el a Szent-
lélek, hogy befejezze Krisztus üdvözítő művét a világban. Ókeresztény értelmezés 
szerint a pünkösd a húsvét nagy nyolcada (hetek vagy öröm oktávája), amely 
megkoronázza és lezárja a húsvéti időt. A római liturgiában e nap a Szentlélek 
kiáradásának önálló ünnepévé vált. Ennek megfelelően oktávát, nyolcadot is kapott. 
Néhány országban, mint nálunk is, a karácsonyhoz és a húsvéthoz hasonlóan egy 
másod- és egy harmad-napot is kapott munkaszünettel. Ezért külön pünkösdi 
ünnepkörről is szoktak beszélni. A zsinati „reform” a pünkösdöt szorosabban a 
húsvéthoz akarta rendelni annak lezárásaként, eltörölve a vigíliáján tartott 
keresztelési szertartást; viszont ajánlottak egy Szentlélek-váró éjszakai virrasztást. 
Magyar-, Német- és Olaszországban és egyes svájci kantonokban a pünkösdhétfő 
is szabadnap, amelyen mondható a Szentlélekről szóló votív mise glóriával piros 
miseruhában. Áldozócsütörtöktől pünkösdig a XVII. sz. óta kilenceddel készültek az 
ünnepre. E magánájtatosságot a zsinat a liturgia részévé tette, és miseszövegei 
minden nap emlékeztetnek Jézus ígéretére, miszerint elküldi a Szentlelket.  


