
 

 
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. március 21-28.     
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Nagyböjt 5., (fekete) vasárnapja) 

 
1./ A mai tavaszi napéjegyenlőség napján, feketevasárnapon a sötét lila leplekbe 
vont keresztek már az Úr szenvedésének idejét vetítik elénk, eltüntetve Jézus 
minden külső szépségét.  
 
2./ Péntek Gyümölcsoltó Boldogasszony, az angyali üdvözlet és az Úr Jézus 
foganásának tanácsolt főünnepe. Imádkozzunk 9 hónapon át a már megfogant 
embrionális életek világrajöveteléért lelki adoptációval az abortuszok ellenében. 
 
3./ Egy hét múlva virágvasárnap, a nagyhét és -ha még lesz idén (?)- a nyári 
időszámítás kezdete. Akkor is és ma is közvetítjük de. a 10 órai nagymisét. 
 
4./ Az Adoremus áprilisi száma személyesen átvehető.  
 
 
 

 
MISEINTENCIÓK 

                                                                         
Szombat 18 h    +2 József (névnap), vmint élő és +hozzátartozók                      É                                                 
NAGYBÖJT 5., FEKETE VASÁRNAPJA: a csillagászati tavasz; március 21.                 
8 h   G                +József és Erzsébet szülők         É                                                      
       
10 h G                +Tóth István és neje Klára                                                          É                    

Kedd 18 h          A Derhán- és a Szántó-család élő és +tagjai                             É                                           
Szerda 7 h         Élő Gábor és Gabi (névnap)                                                       É 
     11.30 h          De Stefano Anna temetése Cinkotán                                         É                                
Csütörtök 18 h  Gyümölcsoltó Boldogasszony tisztelete és a magzatok élete    É                                                                                 
Péntek 7 h         +Zsombor Kálmán sac. (1.) és +Marcel aeppus (30. évf.)          É                                                                                     
Szombat 18 h    +dr. Merva Ferenc (26. évf.), valamint a Bányai-, a Merva-,             
                            a Posta- és a Szebeni-család élő és +tagjai                              É                                                            
VIRÁGVASÁRNAP: március 28.   
8 h   G                 +id. Kneifel Mihály karnagy (33. évf.)                                         É                    
                                                                                      
10 h G                +Váradi László és Mária (5.) szülők és +Mária barátnő (1. évf.) K                 
                                                                                                    

 



 

PETŐFI SÁNDOR (1823-49): MI KÉK AZ ÉG! 
 

Mi kék/ Az ég!/ Mi zöld/ A föld!/ Zöld föld felett,/ Kék ég alatt a/ Hangos pacsirta 
fütyörész:/ Dalával a napot kicsalta,/ A nap rá gyönyörködve néz. 

Mi kék/ Az ég!/ Mi zöld/ A föld!/ Zöld a föld, kék az ég, tavasz van,/ És én oly sült 
bolond vagyok,/ Hogy idebenn a szűk szobában/ Kadenciákat faragok! 

 
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA FEKETEVASÁRNAP 

 
 az újjáéledő szép tavaszi vers víziói helyett sötét képeket mutat. Ősidők óta 
nagypéntek az Úr szenvedésének és kereszthalálának napja. Később ennek át-
élésére két hetet adott, amelyet ma, nagyböjt 5. vasárnapján kezdünk. Durandus 
már a XIII. században említi a gyász mély értelmű szimbólumaként a keresztek és 
a képek, szobrok violaszín lepelbe vonását, amely a nagypénteki kereszthódolat 
alatt vétetik le. Ez kifejezi azt az evangéliumi gondolatot, miszerint az Úr Jézus 
elrejtőzött kimenvén a templomból. Egy másik magyarázat szerint a lepel királyi 
zászló, a keresztet ékesítő győzelmi jelvény. Megint mások azt tartják, hogy a 
győzelmes és ezért értékes drága smaragd és rubin kövekkel díszített kereszt 
(crux gemmata) ragyogását kívánták eltüntetni, hiszen Jézus arcának szépsége is 
eltűnt az ütlegek nyomán. Szép dallammal kifejezi ezt egy német korál (Hozsanna 
61. ének), amelyet J. S. Bach többször énekeltet mind a Máté-, mind a János-
passióban: „A fényes istenarcot vér s fájdalom fedi; (…) nincs benne semmi 
épség, letört virág a test.” A szentek szobrainak és képeinek elfödését az 
magyarázza, hogy ha már az Úrnak nincs színe és ékessége, és arca is el van 
rejtve, nem illő szolgáit nyilvánosan és ünnepien mutatni. 
 Ezen szimbólumok is kifejezik a mai evangélium üzenetét: az eltűnő és 
egyedül maradó búzaszem a földben meghal, hogy majd bő termést hozzon. 
Jézus élete is ilyen halálba torkollott: a Golgotán mindenki magára hagyta, csak a 
Fájdalmas Szűzanya és János apostol maradt vele. Lelke alászállt a létező (!) 
pokol tornácára, és megvitte az ott megváltásra váró lelkeknek az üdvösség 
örömhírét. Akik hisznek Jézusban -több milliárd ember a földön- azok megkeresz-
telkednek, keresztjükkel követik Mesterüket, Istennel és emberrel kiengesztelődve 
teljesítik a szeretet parancsát. Nincs más út és nincs üdvösség csakis az 
egyházban, és nincs más megváltó sem, csak egyedül Jézus Krisztus! 
 Az egyháznak ezt a tanítását újólag megerősítette még a 2000. jubileum 
évében Joseph Ratzinger bíboros a Dominus Iesus bullában II. János Pál pápa 
megerősítő tekintélyével, amelyet máig nem vontak vissza. Amíg ilyen szellemben 
mentek misszióba a hittérítők, terjedt is a katolikus hit, mert biztos és szilárd hitük 
adta megingathatatlan erősségüket. Ilyen volt Stanley Jones angol misszionárius 
is, aki egy hindu fiatalembernek megmondta, hogyha egész Indiát megnyerhetné, 
akkor sem adná föl eme szilárd hitét és meggyőződését. Beszélgetőtársa kérését 
elhárította azzal, hogy Jézus nem az egyik, hanem egyedüli útja az üdvösségnek! 
Szent József, az egyház patrónusa vezesse Krisztus igaz egyházát ezen az úton! 
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