RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. szeptember 16-23.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Évközi 24. vasárnap: Szent Kornél és Ciprián)
1./ Ma reggel 8 órakor tartjuk a tanévnyitó Veni Sanctét. Utána hittanbeíratás
és az órák megbeszélése a tanteremben. Szerdán este 18 órakor lesz az első
hittanóra ugyanott, ahová a bérmálkozni készülőket hívjuk és várjuk.
2./ Péntek Szent Máté apostol és evangélista ünnepe.
3./ Jövő vasárnap de. a 10 órai latin nyelvű nagymisén elhangzik F. Schubert:
C-dúr mise. Előadja a kőbányai Szent László-kórus.
HETI MISEINTENCIÓK
Szombat 16.45 h Marton Péter és Varga Erzsébet esküvője
19 h +Hanák János férj és édesapa (4. évf.)
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP: Szent Kornél és Ciprián; szeptember 16.

É
É

8h G

É

+Nagy Mária Andrea kedvesnővér (3. évf. és névnap)

10 h M

Élő Mihály és Ibolya hálaadása 54. ház. évf.-n
É
Hétfőn és kedden nincs szentmise!
Szerda 7 h
A rózsafüzér-társulat élő és +tagjai
É
Csütörtök 19 h Élő Merva Péter sac. (36. sz.n), +Merva Ferenc és neje Magda É
Péntek 7 h
Eltűnt Szabó Lajos Ferenc férj és édesapa (36. évf.)
É
Szombat 19 h +Lesti László férj és édesapa (1. évf.)
É
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP: Pietrelcinai Szent Pio; szeptember 23.
8h G
+Ludányi Kálmán sac. (24. évf.)
É
9h G
Tanka Boglárka és Tüskevári János keresztelője
CS
10 h G
+Borbála, vmint élő és +családtagok
É
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A KERESZTVETÉS JELENTÉSEI (1)
Május 3-án volt a dicsőséges Szent Kereszt-ereklye megtalálásának, most,
szeptember 14-én pedig fölmagasztalásának nagy és szép őszi ünnepe. Ez lett a
kereszténység legismertebb szimbóluma. A keresztvetés gesztusa a katolikus és
ortodox keresztények egyszerű, mély értelmű hitvallása. Imádságaink elején és
végén, templomba lépéskor és templomból kimenve keresztet vetünk. Nem is
gondolnánk, hogy ezzel egyszerre huszonegy dolgot teszünk.
Imádkozunk. Az imakezdő és –végző keresztvetés maga is hatékony imádság,
amellyel a Szentlélekhez fordulunk, aki katolikus életünk védője és segítője.
Megnyílunk a kegyelem felé. A keresztvetés fölkészít, hogy befogadjuk Isten
áldását, és képessé tesz arra, hogy együttműködjünk kegyelmével.
Megszenteljük a napot. Ha a nap fontosabb pillanataiban keresztet vetünk,
megszenteljük általa hétköznapjainkat. (Tertullianus)
Egész lényünket Krisztusnak szenteljük. Amidőn a kezünket a homlokunktól
a szívünkhöz, majd mindkét vállunkhoz visszük, Isten áldását kérjük elménkre és
egész testünkre Krisztusnak szentelve. (Romano Guardini)
Megemlékezünk a megtestesülésről. Mozdulatunk lefelé irányul, a homloktól
a mellkas felé, amint Krisztus a mennyből szállt alá a földre. Ha közben a
hüvelykujjunkat a mutató- vagy a gyűrűsujjunkhoz érintjük, azzal Krisztus kettős,
isteni és emberi természetére utalunk. (III. Ince pápa)
Megemlékezünk Urunk szenvedéséről. A keresztvetéssel alapvetően Krisztus
keresztre feszítésére emlékezünk. A nyitott tenyér öt ujja Krisztus öt sebét mutatja
A Szentháromság megvallása keresztvetéskor az Atya, Fiú és Szentlélek
emlegetése és három ujjunk összeillesztése. (III. Ince pápa)
Istenre irányítjuk imánkat. Amikor a Szentháromsághoz fohászkodunk, a
minket teremtő, nem pedig az általunk teremtett Istenhez beszélünk.
Elképzeléseinket félretéve ahhoz az Istenhez imádkozunk, akinek Ő
kinyilatkoztatta magát: az Atya, Fiú és Szentlélek háromságához. (Bert Ghezzi)
Kifejezzük a Fiú és a Lélek származását. A homlok érintésével fölidézzük,
hogy az Atya a Szentháromság első személye. Kezünk leeresztésével kifejezzük,
hogy a Fiút az Atya öröktől fogva nemzette. A két vállunk összekötése mutatja,
hogy a Lélek az előbbi két személytől ered. (Szalézi Szent Ferenc)
Megvalljuk a hitünket. Kis hitvallás a megtestesülésbe, a keresztre feszítésbe
és a Szentháromságba vetett hit kifejezésére.
Segítségül hívjuk Isten nevét. A Biblia szerint Isten nevének hatalma van.
Szent Pál a filippieket emlékezteti (2,10): „Jézus nevére hajoljon meg minden térd
a mennyben, a földön és az alvilágban.” A János-evangéliumban (14,13-14) pedig
maga Jézus mondja: „Amit a nevemben kértek, megteszem nektek, hogy az Atya
megdicsőüljön a Fiúban.”
A keresztre feszítés vállalása Krisztussal. Aki követni akarja Krisztust, annak
meg kell tagadnia önmagát és föl kell vennie a keresztjét (Mt 16,25). „Krisztussal
engem is keresztre feszítettek”-írja Szent Pál apostol a galatáknak (2,19). A
keresztvetéssel igent mondunk a tanítványságnak erre a feltételére.
Segítségkérés szenvedésünkben. Bert Ghezzi szerint vállaink érintésével arra
kérjük Istent, hogy vállaira vevén vállaljon minket. (Folytatjuk)

