RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. június 23-30.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Évközi 12. vasárnap: úrnapja)
1./ Ma van az Oltáriszentség nagy ünnepe, úrnapja: de. 9 órakor szentségimádás és litánia, 11 órától pedig úrnapi körmenet lesz.
2./ Csütörtök Szent László királyunk ünnepe.
3./ Péntek Jézus Szentséges Szívének tanácsolt főünnepe. A reggeli 7 órás
ünnepi szentmise után kb. ¾ 8-kor elénekeljük a Jézus Szíve-litániát.
4./ Szombat Szent Péter és Pál apostolfejedelmek és a Szűzanya Szeplőtelen
Szívének ünnepe. Az esti 19 órai szentmise keretében házasságkötés lesz.
A következő hétvégén a Szentszék javára lesz gyűjtés.
HETI MISEINTENCIÓK
Szombat 19 h G Élő Petra, Endre és Szabolcs gyermekek
ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP: úrnapja; június 23.

É

8h G
+László, Izabella és élő családtagok
9h H
Szentségimádás É; 9.45 h Oltáriszentség-litánia
10 h G
+Pallag Istvánné Erzsébet nagynéni (32. évf.)
11 h G
úrnapi körmenet
Kedd 19 h
Ma nincs szentmise!
Szerda 7 h SZL Élő Szabolcs unoka (6. születésnap)
Csütörtök 19 h +Király János édesapa
Péntek 7 h
Élő Magdolna édesanya és Tamáska kisfia
7.45 h
Jézus Szíve-litánia
Szombat 19 h G Élő Győrfi László és Zagyva Zsuzsa nászmisés esküvője
ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP június 30.; a római egyház vértanúi
8h G
+Mózes Lajosné Rozália OB.
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10 h G

Élő 3 fiúgyermek, 2 meny és 4 unoka
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Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII.kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32
Megjelenik hetente. Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya
Szerkesztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com
rakoscsaba.plebania.hu

AZ OLTÁRISZENTSÉG CSODÁI
Az Oltáriszentségben Krisztus valóságos jelenlétét ünnepeljük a kenyér és bor
színe alatt. 1200 körül Párizsban került sor az első úrfelmutatásra. Jeanne de
Montcornillon liége (liezs)-i ágostonrendi szerzetes látnoknő 1209-ben kapta az
intést látomásokban az Oltáriszentség nagy ünnepének szorgalmazására. 1246ban Lüttichi (a belgiumi Liége német neve) Róbert püspök bevezette püspöksége
területén, majd 1264-ben IV. Orbán pápa (aki korábban Liége-ben volt főesperes)
az egész egyházra kiterjesztette az ünnepet. Kérésére Aquinói Szent Tamás írta
meg a mise és a zsolozsma szövegeit, himnuszait. A pápa halála megakasztotta
az ünnep elterjedését, de ezt XXII. János pápa pótolta 1317-ben. A mély hittitok
kételyeket is ébresztett, amelyek nyomán számos csodát jegyeztek föl. Ezek
közül most álljon itt kettő az utóbbi harminc évből:
A betaniai (Venezuela) csoda: Ez a betániai Mária-jelenések helyén történt
1991. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén. A kegyhely vezetője,
Otty Ossa atya a grotta melletti kápolnában misézett. Kezében az átváltoztatott
szentostya vérezni kezdett. Így vallott erről: „A szentostyát négy részre törtem.
Amikor lenéztem a korporáléra, nem akartam hinni a szememnek. A szentostyán
egy vörös folt jelent meg, amelyből vörös folyadék kezdett spriccelni.” Az
eseményt filmre rögzítették és kivizsgálták. Megállapították, hogy emberi vér volt.
A methueni (Massachussetts) csoda: 1995-ben egy pap a Kármelhegyi
Boldogasszony-templom tabernákulumát kinyitva azt vette észre, hogy az
átváltoztatott szentostya vérzik. A továbbra is vérző ostyát egy másik
szentségtartóba tették további kivizsgálás végett. A plébánia sok tagja szemtanúja
lett a csodának. A vért megküldték egy dr. B. Lipinsky nevű biokémikusnak laborvizsgálatokra, majd a kaliforniai igazságügyi orvostani laboratóriumnak. Mindenki
megrősítette, hogy itt is emberi vérről van szó.

