
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. július 14-21. 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 15. vasárnap: Lellisi Szent Kamill) 

 
1./ A nyár és a vakáció közepéhez érkeztünk. Legyen programunkban a 
vasárnapok és egyes köznapok megszentelése szentmisével, a testet-lelket 
fölüdítő fizikai és szellemi tevékenység és általában az egészséges életmód. 
 
2./ Csütörtök Szent Hedvig királynő emléknapja.                         

 
MAI ÉLETKÉP 

 
     A minap a főpostára mentem. Előttem egy jól öltözött idősebb férfi ment, s vele 
csaknem egy időben egy fiatalasszony is a kapuhoz ért. A férfi kinyitotta az ajtót, és 
addig tartotta nyitva, míg a nő átment. A nő hátra nézve köszönet helyett ezt bírta 
mondani: „Azért tartja nyitva előttem az ajtót, mert hölgy vagyok?” „Nem azért, mert 
ön hölgy –válaszolta a férfi-, hanem mert én egy úr vagyok!” 
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h H                       Fatimai ájtatosság          CS 
         19 h G +Sándor és Ilona nagyszülők                      É 
ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP: Lellisi Szt. Kamill; július 14. 
8 h   G                A Soós- és a Váczi-család +tagjai   É     
9 h   G                           Grünfelder Amira keresztelője     CS                                                                                    
10 h G                A Vígh-család élő és +tagjai                                                         É               
Kedd 19 h                                Ma nincs szentmise!                                                                                  
Szerda 7 h                                                                                                               CS 
Csütörtök 19 h  Élő Sándor és Ágnes                                                                     É                                   
Péntek 7 h         Élő Magdolna (névnap)                                                                  É                                     
Szombat 18 h G                         Nyilas Adél keresztelője                                       CS 
                19 h G Élő Katalin                                                                                     É 
ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP: Brindisi Szt. Lőrinc; július 21. 
8 h    G        +Szabó Ferenc és neje (32. évf.)      É                                                                                     
                                                                                              
10 h  G               +Katalin édesanya     É                                           
                                                                                                                                                                                             

    
 

 



 

                                                                                                                                                            

                                                                                     SZENT PÉTER EREKLYÉI 
 

     a római egyház legféltettebb és legértékesebb kincsei. Úgy tűnik, Szent Péter 
mai utódának ezek is fölöslegessé váltak. Könnyű szívvel túladott rajtuk. Az üres 
Apostoli Palota egyelőre még megvan, mert azt rögzítették. Azt vajon kik kapják? 
     Péter-Pál ünnepén a konstantinápolyi pátriárka küldöttei részt vesznek a római 
Szent Péter-bazilika búcsúján. Idén is így volt. Utána Bergolio a konnstantinápolyi 
pátriárkát képviselő Job Getcha érseknek ezeket mondta: „Van egy ajándékom a 
konstantinápolyi egyháznak.” Az érsekkel fölment az Apostoli Palota III. emeletére a 
pápák XVII. század óta hivatalos rezidenciájára, ahová ő soha nem költözött be. Az 
immár elhagyott pápai lakhelyhez kápolna is tartozik, melyet még VI. Pál pápa 
építtetett, és a pápák XVI. Benedekig bezárólag a napi szentmise bemutatására ezt 
használtak. Bergolio ide vezette Job érseket. Itt vette ki egy kisszekrényből azt a 
bronz ereklyetartót, amelyben kilenc gondosan elhelyezett csontdarab volt. „Tudja, 
VI. Pál pápa szerette volna a Szent Péter-bazilika alatt talált péteri relikviák egy 
részét a saját kápolnájában tartani. Tegnap este imádkozás közben ez a gondolat 
jutott eszembe: én már nem lakom az Apostoli Palotában, sohasem használtam ezt 
a kápolnát, nem itt ünneplem a szentmisét, nekünk pedig ott vannak Szent Péter 
ereklyéi a bazilikában. Jobb tehát, ha ezek az ereklyék Konstantinápolyban lesznek. 
Ez az én ajándékom a konstantinápolyi egyháznak. Kérem, vigye el ezt az 
ereklyetartót (nekem már úgy se kell –a szerk.), és adja oda az én testvéremnek, 
Bartholomaiosz pátriárkának. Ez az ajándék nem tőlem van, hanem Istentől” –
mondta Bergolio Job érsek legnagyobb meglepetésére.  
     Szent Péter apostol e kilenc darabból álló csontereklyéjét a XX. században a 
Szent Péter-bazilika alatt végzett ásatások során föltárt római kori sírkamrában 
találták. Ennek eredetijét még Nagy Konstantin császár készíttette Szent Péter 
föltételezett sírjából, és XII. Piusz pápa idején –titoktartás mellett- tárták fel, míg a 
bazilikát zárva tartották. Az itt talált sírokat a II. világháború alatt átvizsgálták, és a 
pápai oltár felé közeledve már bizonyíthatóan I-II. századi keresztény sírok voltak. 
Köztük volt egy díszítése alapján kultikus tisztelettel körülvett sír is, amelynek 
oldalán Krisztushoz és Péter apostolhoz intézett könyörgések voltak írva. Ennek 
belsejében egy márványtáblával fedett urnatárolót találtak ezzel a görög nyelvű 
felirattal: „Petrosz eni”, vagyis: „Itt van Péter”. A benne talált csontokat fadobozba 
tették további vizsgálatok elvégzése végett. 
     A vizsgálat során 135 csontdarabot különítettek el, melyekről megállapították, 
hogy egy I. században élt erős testalkatú férfi csontjai, aki a halálakor 60-70 éves 
lehetett. A csontok egy temetőből származtak, ahonnan eltávolítva tiszteletből egy 
aranyszállal átszőtt lila kendőbe tekerték be. A csontok a test többféle részéből 
származtak, a lábfej csontjai kivételével. A vizsgálatok meggyőzték VI. Pál pápát az 
ereklyék hitelességéről, melyet 1968. június 26-án hivatalosan bejelentett. Ez az 
urnatároló Szent Péter sírja elé van helyezve, amelyből a pápa kilencet kivett, és 
egy bronz ereklyetartóba téve a magánkápolnájában őrzött. Hódolatra csak egyszer, 
a Hit Éve záróünnepén, 2013. november 24-én mutatták be a híveknek.  
     Az ortodoxok nem számítottak e különleges ajándékra. Péter apostol relikviáit 
mindig Rómában tisztelték; az ortodoxok birtokában soha nem volt, nem is kérték. 
Mi ez, ha nem liquidation totale: végkiárusítás?        (Forrás: M. Hesemann/kath.net) 


