
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. szeptember 20-27. 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 25. vasárnap: koreai vértanúk) 

 
1./ A covid-fertőzés elkerülése végett a köhögéstől vagy láztól gyengélkedők 
maradjanak otthon! Ajánlott a kézfertőtlenítés, a maszkviselet és a lelkiáldozás 
a valódi kommunió helyett, akik infekciótól tartanak. 
 
2./ Szerda Pietrelcinai Szent Pio atya, csütörtök pedig Szent Gellért mártír-
püspök és a Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe. 
 
3./ Az esti szentmisék a téli rend szerint október 1-től április 30-ig 18 órakor 
kezdődnek. 
 
4./ Az októberi Adoremus átvehető a sekrestyében. Vegyetek Új Embert és 
Keresztény Életet a fizetős, ill. könyv-ismertetőt az ingyenes asztalról.  
                                            

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 19 h   +Riz Levente polgármester (1. évf.)                                     É 
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP: koreai vértanúk; szeptember 20. 
8 h   G                 +Nagy Mária Andrea irgalmasnővér (névnap és 4. évf.)   É    
9 h   G           Maka Maximilián és Máthé Tamás László keresztelője    CS                                                                                   
10 h G                 Élő Merva Péter sac. (38. szül.nap) és +bátyja, Merva Ferkó     É                                                          
Hétfő 10 h          +Nagy Jánosné Mária temetése a Köztemetőben                       É 
Kedd 13.15 h     +Szabó Ferencné Jolán temetése a Köztemetőben                     É 
          19 h           +dr. Tóth Lászlóné Olga OB. (feketében)                                    É                                                             
Szerda 7 h          +Angéla édesanya és +Antal öccse                                           CS                                         
Csütörtök 19 h   A szent őrzőangyalok tiszteletére                                                É                                                       
Péntek 7 h          +Lajos ismeretlen helyen eltűnt férj és édesapa (38. évf.)           É                            
Szombat 19 h      A Krusek-család +tagjai                                                              É                                     
ÉVKÖZI 26., SZENTÍRÁS-VASÁRNAP: Páli Szent Vince; szeptember 27.  
8 h    G          +Ludányi Kálmán sac.      É                                                                                     
10 h  G                 +Váradi László (születésnap) és neje Mária szülők    É                         
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A KOREAI MÁRTÍROK 
 

     A liturgikus naptár szerint szeptember 20-án emlékezik az anyaszentegyház a 
koreai vértanúkra, nevezetesen Kim Taegon Szent András áldozópapra, Csong 
Haszang Szent Pálra és mártírtársaikra. A koreai egyház XVI. századbeli 
alapításáról kevés adatunk van. Világiak hívták létre, meghallva és követve Jézus 
szavát. Boldog IX. Pius pápa avatta boldoggá az 1622-ben vértanúhalált halt 9 
koreait. 1791-ben és 1795-ben újabb két-két koreai keresztény mártírról tudunk. 
Az 1810-ben kitört keresztényüldözésben több, mint 300-an haltak vértanúhalált. 
1831-ben megszervezték a koreai apostoli vikariátust, melynek első vikáriusa, B. 
Brugiére meghalt, mielőtt székhelyére érkezhetett volna. Helyére 1837-ben 2 pap 
és Laurent Imbert püspök-vikárius titokban jött Koreába. 20 hónapig működött és 
kb. 10 ezer koreait keresztelt meg. Mártír lett ő is paptársaival együtt. 1845-ig pap 
nélkül maradt a koreai egyház. Ekkor szentelték föl az első bennszülött koreai 
papot, Kim Taegon Szent Andrást, aki egy év múlva vértanúként halt meg. Titkon 
újabb püspök és papok jöttek. 1866-ban ismét üldöztetés tört ki, amely a már 25 
ezresre duzzadt koreai kereszténységből mintegy 10 ezret mészárolt le, köztük 
hét misszionáriust. 1876-ban érkezett az új helynök néhány pappal, akiket halálra 
ítélt a helyi hatóság, s csak a francia kormány közbelépésére változtatták 
ítéletüket száműzetésre. Három nagy keresztényüldözés volt Koreában (1839-, 
46- és 66-ban). XI. Pius pápa az 1839. és 46. évi üldözés áldozatai közül 82 
vértanút (32 férfit és 50 nőt) avatott boldoggá; VI. Pál 24 világi hívőt; II. János Pál 
pápa pedig a vértanúvá lett első koreai papot, Kim Taegon Szent Andrást, Csong 
Haszang Szent Pál világi apostolt, Laurent Imbert és Francois Berneux 
püspököket és 99 társukat avatta szentté. 


