
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. június 7-14. 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 10., Szentháromság vasárnapja) 

 
1./ Ma, Szentháromság vasárnapján véget ér a húsvéti szentgyónás és 
szentáldozás elvégzésének határideje. A püspöki kar járványügyi rendelete 
június 13-áig él: a vasár- és ünnepnapi szentmisehallgatás, illetve az egyéni 
gyónás alóli fölmentés már csak szombatig érvényes! Az országos tiszti-
főorvos szerint a járvány véget ért. Így jövő vasárnaptól már újra érvénybe 
lép a misehallgatási kötelezettség. A szombat esti mise kisebb létszáma 
nagyobb távolságtartást enged. Aki még tart a fertőzéstől, átmenetileg jöjjön 
szombat este, aki pedig beteg/es, maradjon otthon, nem követ el bűnt.  Az 
állami hatóságok döntése a járványügyi szabály föloldásáról 15-e után lesz.  
        
2./ Csütörtök Szent Barnabás apostol ünnepe; ez a világegyházban úrnapja, 
amelyet mi jövő vasárnap ünneplünk. A körmenet kint még nem tartható, ezért 
az de. 9 órától bent a templomban lesz.  
 
3./ Szombat Páduai Szent Antal ünnepe. Este 18 órakor fatimai ájtatosság lesz  

 
HETI MISEINTENCIÓK 

Szombat 19 h  +Mihály és Jolán szülők                                   É 
ÉVKÖZI 10., SZENTHÁROMSÁG-VASÁRNAP: pedagógusnap; június 7. 
8 h   G                A Mátics- és a Horváth-család +tagjai    É    
10 h G                +Márta feleség (10. évf.)      É                                                         
Kedd 19 h          +szülők és testvérek                                                                      É                                
Szerda 7 h         Élő Szilágyi Mihályné Éva                                                             CS                         
Csütörtök 19 h  Élő Gézavári Tamás (38.) és neje Orsolya (39. születésnap)       É                                                                                                       
Péntek 7 h         Élő Magdolna édesanya és Tamás fia                                           É                    
Szombat 18 h                             Fatimai ájtatosság                                                 É 
                19 h    +Piroska édesanya (86. születésnap)                                            É          
ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP: ÚRNAPJA; június 14. 
8 h    G                                                                                                    É   
9 h    G                             Úrnapi körmenet bent a templomban     K                   
10 h  G               +Pallag Istvánné Erzsébet nagynéni     K                                        
                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                          

    
 

 



 

 

 
 

 
SZENT ÁGOSTON: AZ ISTENRŐL VALÓ BESZÉD NEHÉZSÉGEI 

 
     Ki tudja megmondani, milyen az Isten? Merem állítani, testvéreim, hogy talán 
János sem mondta el, milyen ő valójában, hanem csak azt mondta el, amit tudott 
róla, mivelhogy emberileg szólt Istenről. „Három személyről” beszélünk, nem azért, 
mert ezzel a valóságot tökéletesen kifejezzük, hanem mert nem akarunk egészen 
némák lenni. Csak „töredék” és „tükörkép” (1 Kor 13,12) minden beszédünk Istenről. 
De ha nem is tudunk mondani semmit sem, mert nem érezzük megfelelőnek a 
kifejezést, egy valamit mégis meg tudunk érezni, azt, hogy nincs rá kifejezésünk… A 
legméltóbb kifejezés sem elég találó, amit Istenről mondunk, hanem csak annak a 
kifejezése, hogy méltóságáról szeretnék valamit elmondani. 
 

LOYOLAI SZENT IGNÁC: KERESZTVETÉS 
 

     Amikor keresztet vetünk, kezünkkel először a fejünket érintjük: ez azt jelenti, 
hogy Isten a mi Atyánk, aki senkitől sem származik. Utána ujjainkkal a testünket 
érintjük: ez jelenti a Fiút, a mi urunkat, aki az Atyától született és alászállt a 
Szűzanya méhébe. Azután tenyerünket az egyik, majd a másik vállunkra tesszük: ez 
jelenti a Szentlelket, aki az Atyától és a Fiútól származik. És ha a kezünket ismét 
összetesszük, ez azt jelképezi, hogy a három személy egylényegű. Végül, ha 
ajkunkkal a feszületet megcsókoljuk, ezzel azt mondjuk: Jézusban, a mi 
Üdvözítőnkben és Megváltónkban lakik az Atya, a Fiú és a Szentlélek: az egy Isten, 
a mi Teremtőnk és Urunk. 


