
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. június 19-26. 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI JÚNIUS 19-ÉN 
(Évközi 12. vasárnap: Szent Romuáld apát) 

 
1./ Bibliák, énekes imakönyvek az irodán kaphatók hétfő, szerda, péntek 10 és 
12 óra között. Ugyanott írassatok miseszándékokat a nyári köznapokra. 
 
2./ Pénteken lesz Keresztelő Szent János születésének tanácsolt főünnepe, 
jövő vasárnap pedig a Péter-fillérek gyűjtése az egyház római központjának. 
 
3./ Sokan rendszeresen elkésnek a szertartásokról és bizonyára máshonnan 
is. Nem jó ez így! A pontatlanok nevelgessék magukat pontosságra, 
csatlakozva a Tízperces mozgalomhoz, melynek mikéntje a Híresztelő 
hátlapján és a főkapu hirdetőtábláján olvasható.         
 
4./ Hetilapjaink és az Adoremus júliusi száma átvehető a sekrestyében, illetve 
néhány példányuk megvásárolható a hátsó kisasztalról.                                
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat  19 h Zs +keresztszülők               É 
ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP: Szent Romuáld apát; június 19. 
8 h   G                    +Balatoni János és neje Erzsébet nagyszülők    É   
9 h   G                 Két fiú és egy lány keresztelője     CS                                                                                
10 h Zs                   Élő Mihály és Edit hálaadása 1. ház. évf.-n                              É                                                                  
Kedd  19 h             Élő Attila és Katalin hálaadása 30. ház. évf.-n                          É                                                                        
Szerda  7 h            +Alajos (névnap)                                                                      CS 
       12.30 h     Kálmán Lajos temetése a madárdombi református templomban     É           
Csütörtök 19 h     +Horváth Imre OB. (vigíliamise fehérben; jún. 17-i temetés)      É                                                                                              
Péntek 7 h G         +Spánitz Tamás báty OB. (ünnepi mise fehérben)                    É                                                                                               
Szombat  19 h Zs +Ádám Károly OB. (vigíliamise zöldben, jún. 14-i temetés)       É                                       
ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP: Szent Josemaría Escrivá; június 26. 
8 h    M            +László, vmint élő és +családtagok                                           É                                             
10 h  Zs                 +Szabó László  férj és édesapa, vmint +László fia (névnap)     É                                   
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TÍZPERCES MOZGALOM 
(ötlet a nyírbátori minorita templomból) 

 
     Csatlakozz a „Tízperces mozgalom”-hoz: inkább 10 perccel korábban, 
érkezz a szentmisére (és mindenhová), mint 1 vagy 10 perccel később!!! 
     Miért? Mert, 
 ha 2 percet késel, lemaradsz a szentmise nyitányáról, amiből 
megtudhatnád, hogy mit ünneplünk és milyen szándékra van a szentáldozat; 
 ha 5 percet késel, lemaradsz a bűnbánatról és a lelked 
megtisztításáról; 
 ha 9-10 percet késel, lemaradsz az igeliturgiáról, az ószövetségi 
olvasmányról és az újszövetségi apostoli levélről; 
 ha 12 percet késel, már az evangéliumról is lemaradtál, Jézust sem 
hallgattad meg. 
     Kérdezd meg magadtól: Tényleg SZENT számodra a szentmise??? 
     Tiszteld már meg Istent és a közösséget, az egyházat (mely Krisztus teste), 
de a munkahelyet, az iskolát, a felebarátot is azzal, hogy pontosan érkezel, sőt 
inkább 10 perccel korábban! Így arra is lesz időd, hogy egy csöndes imával 
ráhangolódj Isten hullámhosszára (vagy éppen arra, aki és ami vár ott rád, ahová 
mégy: munka, tanulás, személyes kontaktus stb.), felebarátodat üdvözöld,  
valamilyen szolgálatra jelentkezz vagy éppen fölkészülj. 
 „…hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait”. 
 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS 
 

     Jézus szavai szerint több, mint próféta; minden ember közül a legnagyobb, a 
Messiás követője és útkészítője (vö. Lk 7,26-28). A világosság (Jn 1,7) tanúja 
(mártírja) és az egyház vőfélye (Jn 3,29). Keleten és Nyugaton már a IV. 
században volt róla liturgikus megemlékezés. Legrégibb emléknapja az epifánia 
(vízkereszt) kísérő ünnepe, az Úr megkeresztelkedésének keleti ünnepe, és a 
bizánci egyházban ma is január 7-én ünneplik. A Keresztelő születésének június 
24-i napja főünnep, mely Nyugaton keletkezett; Lk 1,36 alapján az Úr születésénél 
6 hónappal korábbra keltezték. Mindkét időpont 8 nappal előzi meg a következő 
hónap elsejét a római naptárszámítás szerint (VIII. Kal.). Mivel egyidejűleg 
mindkettő napfordulót jelöl, a nappalok rövidülését, ill. hosszabbodását vezeti be. 
Szent Ágoston a jánosi kijelentés kozmikus megerősítését látja bennük: „Neki 
növekednie, nekem pedig kisebbednem kell” (Jn 3,30; Serm. 287,3). János 
születésnapjával sok népszokás fonódik egybe, amelyek közül a „János-tűz” 
napjainkig megmaradt. A Szent nagy tisztelete Keleten két további ünnep 
kialakulásához vezetett: fogantatásának és fővételének emlékére. Az előbbi 
szeptember 24-én (9 hónappal születése előtt) máig fönnmaradt a bizánci 
egyházban. A második ünnep a gall-frank liturgián keresztül a római 
kalendáriumba is bekerült, ahol még ma is augusztus 29-én ünneplik. Ez a dátum 
valószínűleg a sebastai (Szamaria) Keresztelő Szent János-templom fölszentelési 
napja. Tanítványai állítólag ide temették el a holttestét. 
      


