
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. március 28-április 4.     
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Virágvasárnap) 

                                              
1./ Ma, virágvasárnap de. 10 órakor tartjuk a barkaszentelést és a körmenetet 
bent a templomban, utána elhangzik a Márk-passió. 
 
2./ Nagycsütörtök és nagypéntek este 18 órakor kezdődnek a szertartások, a 
húsvéti vigíliát pedig nagyszombat du. 17 órától ünnepeljük benti körmenettel. 
 
3./ Szentsír-látogatás nagypéntek és nagyszombat de. 9 órától az esti 
szertartások kezdetéig lesz az előcsarnokban. 
 
4./ A nyilvános szertartások újrakezdéséig a templom előterében csak a szent-
misét íratóknak van biztosított hely. Kérjük ennek szíves tudomásulvételét! 
 
5./ Húsvétvasárnap és -hétfőn vasárnapi miserendet tartunk. De. a 10 órai 
nagymisék és a nagyheti szertartások az interneten követhetők. 
 

MISEINTENCIÓK 
                                                                         
Szombat 18 h    +dr. Merva Ferenc (26. évf.), vmint a Bányai-, a Merva-, a      É 
                            Posta- és a Szebeni-család élő és +tagjai                                                                                            
VIRÁGVASÁRNAP: március 28.                                                                                                                     
8 h   G                 +id. Kneifel Mihály karnagy (33. évf.)       É                                                       
10 h G   +Váradi László és Domokos Mária (5.) szülők; +Mária barátnő (1.évf.) É                                                         
Nagykedd 18 h   II. 24-én +Scher János és beteg neje, Erzsébet gyógyulása    É                           
Nagyszerda 7 h  +József nagyapa és +József édesapa                                      É                      
Nagycsütörtök 18 h +Béla                                                                                   É                
Nagypéntek 12 h                         Szentsírlátogatás                                          CS 
                   18 h                           Keresztúti áhítat                                              É 
               18.30 h    Csonkamise: passió, kereszthódolat, szentáldozás         É 
Nagyszombat 12 h                      Szentsírlátogatás                                          CS  
17-19 h Húsvéti vigília: exsultet, igeliturgia, mise és belső körmenet      
intentio: a tisztítótűzben szenvedő papi és szerzetesi lelkekért                           É                             
HÚSVÉTVASÁRNAP: Sevillai Szent Izidor; április 4.   
8 h   G                 +Béla és Franciska szülők és +gyermekeik                               É                                          
                                                                                      
10 h G                 +Balogh Sándor férj és édesapa (17. évf.)                                 É                                             
                                                                                                       

 



 

                                                                                                

VIRÁGVASÁRNAP 
 

 Jézus ünnepélyes diadalmenetben, a zsidó ifjúság és a nép hozsannázása 
közben a szamárcsikó hátán vonul be a szent városba, Jeruzsálembe. Most még 
mindenki ünnepli, pár nap múlva pedig már ugyanazok a halálát követelik. Akkor 
is ugyanolyan jól működött a propaganda, mint ma. Az ünneplő tömegben vajon 
hány csodálója lehetett Jézusnak? Az általa meggyógyítottak, megtisztultak, 
megmenekítettek… Akik fölismerték Jézusban a megmentőt, az orvost, a hőst. De 
jött az ellenszél azokkal, kik fölforgatónak és a császár ellenlábasának tekintették. 
Működésbe hozták a gépezetet: föllázították a mindenre képes csőcseléket, 
akiknek hatására azok is köpönyeget váltottak, akikről nem is gondolta volna 
senki, hiszen hálával tartoztak Jézusnak. Nemde ma is így van ez? Melyik emberi 
közösség ismerte föl s el időben a köztük lévő zsenit, a polihisztort, az államférfit? 
Egyik sem. Kígyót-békát kiabáltak rájuk, hibáikat eltúlozva láttatták, hogy 
elfordítsák tőlük a tömegeket, hogy inkább egy a nép ellen dolgozó hitvány embert 
egy Barabást emeljenek pajzsra.  Csak a haláluk után ismerték föl géniuszukat és 
tehetségüket, mint például a franciák XIV. századi hősnője, a máglyán elégetett 
Szent Jeanne d’Arc is rehabilitálva lett. Másoknak haláluk után emeltek szobrot, 
neveztek el róluk köztereket. Ez lett az Úr sorsa is: jótéteményeiért gonosztetteket 
kapott. 
 

NAGYCSÜTÖRTÖK 
 

 Este kezdődik a húsvéti szent háromnap, amelynek liturgiája segít átélni a 
megváltás szent misztériumait az Úr Krisztus húsvétvasárnapi föltámadásáig. 
Rendes körülmények mellett nagycsütörtök délelőtt a püspöki székes-
egyházakban gyűlik össze a az oltár körül a megyéspüspök és papsága, hogy 
megújítsák papi ígéreteiket és megáldják a szentségeknél használatos olajokat. 
Este a helyi egyházak az Oltáriszentség alapítását ünneplik, amelynek áldozati 
Báránya az a Jézus Krisztus, aki megosztotta papi hatalmát azzal a tizenkét 
kiválasztott férfival, akikre bízta köztünk valóságosan jelen lévő Teste és Vére 
megújítását és ünneplését immár vérontás nélkül az oltáron, amíg a Mester újra el 
nem jön. Ez a szentség a szeretet köteléke lett, amelyet megpecsételt szeretett 
tanítványai (nem pedig máshitű nők vagy tőle idegen, esetleg bűnözői elemek) 
lábának alázatos megmosásával. Egyszerre tisztelendő és megrettentő titok ez. 
Ennek tudatával, csakis a kegyelem állapotában vehetjük magunkhoz a szent 
színeket, nehogy kárhozatunkra legyen az, amit áldásunknak szánt az Úr. 
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