
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. március 29-április 5.    
  

FŐPLÉBÁNIÁNK FEKETEVASÁRNAPI HIRDETÉSEI 
 

1./ Szomorú hírrel kezdődik e heti hirdetésünk: életének 91. évében Zsombor 
Kálmán sziráki c. prépost, tb. kanonok, főesperes ny. plébános, a mi kedves 
Kálmán atyánk lelke kéthónapi szenvedés után március 25-én, szerda reggel 
3/4 9-kor az örökkévalóságba költözött. Az engesztelő nyilvános gyászmisét 
később, a már nyitott templomban mutatjuk be érte. Addig is foglaljuk imáinkba, 
és őrizzük meg drága emlékét szívünkben. 
 
2./ Feketevasárnaptól Jézus szenvedését szemléljük. Isten irgalmassága véges: 
hamisan értelmeztük azt, és visszaéltünk vele, türelme eddig tartott. Voltak bőven 
égi figyelmeztetések, üzenetek, jelek -mindhiába. Az Úr megelégelte bűneinket. 
Most ezek méltó büntetését szenvedjük. Mély alázattal kell azt most viselnünk.   
 
3./ A lelkiélettel éppen most ne álljunk le! Kapcsolódjatok be a rádió és tévé által 
közvetített szentmisékbe a nehéz időszak lelki túlélésére. Templomunk előtere 
általában de. 9-től este 19 óráig nyitva van egyszerre maximum 3 főnek az 1-1 m 
távolság megtartásával. Halljátok meg az imára és a hívek nélküli szentmisékre 
emlékeztető harangszót: engesztelés, pénteki böjt és keresztút el ne maradjon! 
 
4./ Kerüljenek előtérbe az otthon imakönyvből végezhető magánájtatosságok: 
április első péntekén Jézus Szívének engesztelő litániája és a szentolvasó. Férjen 
bele a Biblia és a szentek életének olvasása is: kedden Paolai Szent Ferencé, 
szombaton pedig Szent Izidoré. Teremtsük meg a külső csöndet az elmélkedésre. 
  
5./ Egy hét múlva virágvasárnap, a nagyhét kezdete. 

 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 18 h     8 élő kislány dédunoka, szülei és nagyszülei                          CS                                                         
NAGYBÖJT 5., FEKETE VASÁRNAPJA: március 29. (nyári időszámítás!)                                                                            
8 h   G                 +id. Kneifel Mihály karnagy (32. évf.)                                       CS                                                        
10 h G                 +László és Mária szülők CS                                                                                       
Kedd 18 h           +Gábor báty (névnap)                                                              CS                       
Szerda 7 h          +Zsombor Kálmán sac.                                                            CS            
Csütörtök 18 h   +Szabó Zoltán férj és édesapa (13. évf.) és élő családtagok  CS                                                                                  
Péntek 7 h          Élő Király Zsuzsa hálaadása (67. születésnap)                        CS                                                                          
Szombat 18 h     +Kiss Károly (70. születésnap) és élő családtagok                  CS                                                                   
                                                                                                      

                                                                                                                                                                         

 



 

A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA 
 

 A bűnbocsánat elnyerésének mindenkori alapvető föltétele a bűnös részéről 
a töredelmes bűnbánat, amellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt 
valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt a 
jövőben kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az egyházban a súlyos 
bűnök megbocsátása csak és kizárólag a gyónás szentségében lehetséges! Ha 
nincs gyónási lehetőség, mint most ezekben a hetekben, de súlyos indok áll fönn 
a szentgyónásra, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (latinul contritio 
perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Viszont egy ilyen aktus magában 
kell, hogy foglalja a mielőbbi rendes szentgyónás szándékát! (Vö. CIC 916. kán.)  
 

A TÖKÉLETES BÁNATRA HÍVÓ IMA 
 

Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly 
nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná váltam kegyelmedre, kedvedből 
kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. 
Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb 
Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen 
fölteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet 
semmi bűnnel, de legfőképp (gondolj azon bűneidre, amelyek ellen különösen is 
küzdesz) meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. 
 Kérlek, Uram, őrködjön fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő 
napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent 
Őrzőangyalom és Védőszentem, legyetek énvelem! Amen.   
 

A LELKI ÁLDOZÁS 
 

 A lelki áldozás (latinul communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor 
valaki fizikailag nem tudja magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis 
elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki 
áldozásra ugyanúgy föl kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes 
szentáldozásra: vagyis a kegyelem állapotában kell lennie! Aki valamilyen súlyos 
bűn (pl. hitellenes dolgok, káromkodás, misemulasztás, abortusz, paráználkodás, 
lopás, hazugság, házasságtörés stb.) meg nem bocsátott terhét hordozza, nem 
járulhat egyébként sem szentáldozáshoz, ezért az lelki áldozást sem tud végezni. 
 

IMA A LELKI ÁLDOZÁSRA 
 

 Uram, Jézus Krisztus! Hiszek Benned, imádlak és szeretlek Téged teljes 
szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a 
szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben 
költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! A mi Urunk Jézus Krisztus 
Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézusom, az én szegény 
szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és 
halálom után is. Amen.  


