RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. június 16-23.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Évközi 11., Szentháromság vasárnapja)
1./ Ma, Szentháromság ünnepén de. 10 órakor ünnepélyes korális vasmisét
mond Mandula József érd. esperes, ny. rákoscsabai főplébános úr pappá
szentelése 65. évfordulóján. Templomunk énekkara Frisina Missa brevisét
énekli motettákkal. Közreműködik Pitti Katalin operaénekesnő. Ma véget ér a
húsvéti szentgyónás és -áldozás ideje. Aki elmulasztotta, kérjük, pótolja!
2./ Hétfő este 18 órakor előkészület lesz az eucharisztikus kongresszusra a
hittanteremben, majd utána az „Én Pál, Krisztus apostola” c. filmet vetítjük.
3./ Csütörtök a világegyházban Úrnapja. Péntek a nyári napforduló Gonzága
Szent Alajos ünnepével. A nyári köznapokra is írassatok szentmiséket!
4./ Szombat du. 17 órától kérjük a kedves hívek segítségét az úrnapi oltárok
előkészítéséhez és majd vasárnap délben a lebontásukhoz. Virágszirmokat
és szép fehér virágokat is szíveskedjetek hozni az úrnapi körmenethez.
5./ A magyar -és számos más- egyház jövő vasárnap tartja Úrnapját. De. 9kor szentségimádás, ¾ 10-kor Oltáriszentség-litánia, majd a 10-es korális
nagymise után kb. 11-kor úrnapi körmenet, a végén tanévzáró Te Deummal.
A SZENTHÁROMSÁG LITURGIKUS ÜNNEPLÉSE
A latin egyház pünkösdvasárnap után egy héttel ünnepli a Szentháromságot. Az
arianizmus elleni küzdelmek során Spanyolországban és Galliában a Szentháromság hite az igehirdetésben és a vallásos gondolkodásban különösen nagy
hangsúlyt kapott. A VIII. sz. közepén jelenik meg a mai Szentháromság-prefáció a
régi Gelasianumban, 800 körül jelentkezik vasárnapi miseszövege votív miseként.
Maguk a vasárnapok is egyre inkább szentháromságos jelleget öltenek. Önálló
Szentháromság-ünnepet a pünkösd utáni vasárnapon alighanem még az ezredforduló előtt tartottak frank-gall bencés kolostorokban. A hagyomány szerint II.
Sándor pápa (+1073) mondta, hogy a római rend szerint egyetlen napot sem szabad
különleges módon a hármas isteni Egység ünneplésére szentelni, hiszen ezeket a
titkokat minden vasárnap, sőt minden nap ünnepeljük. Kerek száz évvel később III.

Sándor pápa (+1181) is hasonlóképpen nyilatkozott. Ennek dacára az ünnep egyre
jobban elterjedt, végül XXII. János pápa avignon (avinyon)-i fogsága idején 1334ben az egész egyházra nézve bevezette. Az üdvösségtörténeti eseményekhez nem
kapcsolódó legkorábbi ünnep azért került a pünkösdöt követő vasárnapra, hogy az
üdvösség megvalósult misztériumára hálásan tekintsenek, mert ez a korai teológia
szerint az Atya a Fiú által a Szentlélekben hajtja végre

Antonio de Pedera (1659 körül): A Szentháromság

HETI MISEINTENCIÓK
Szombat 19 h G +Lesti László férj és édesapa
ÉVKÖZI 11., SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA: június 16.
8h G
A Mátics- és a Horváth-család +tagjai
9h G
Sinkovics Kata Eszter keresztelője
10 h M Élő Mandula József érd. esperes, ny. főplébános vasmisés hálaadása
Kedd 19 h
Ma nincs szentmise!
Szerda 7 h
+Simon József Zoltán férj (3. évf.)
Csütörtök 19 h Élő Mihály és Edit hálaadása 4. ház. évf.-n
Péntek 7 h
+Alajos édesapa (névnap)
Szombat 19 h G Élő Petra, Endre és Szabolcs gyermekek
ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP: Úrnapja; június 23.
8h G
+László és +Izabella, vmint élő családtagok
9h H
Szentségimádás CS; 9.45 h G az Oltáriszentség litániája
10 h G
+Pallag Istvánné Erzsébet nagynéni
11 h G
Úrnapi körmenet
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