
 

 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. szeptember 12-19,  
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 24. vasárnap: Szűz Mária Szent Neve) 

 
1./ Ma Szűz Mária neve napján szeretettel köszöntjük e név viselőit, és kérjük 
rájuk és hazánkra 9-től a Fatimai Szűz áldását az Oltáriszentség jelenlétében 
délig. Bíboros Úr rendelkezésére a 10-es nagymise ma elmarad! 
 
2./ Ma du. 17 órakor a Rotunda Énekegyüttes hangversenye lesz Mozart 
halála 230. évfordulója és a ma véget érő Eucharisztikus Kongresszus 
emlékére. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 
 
3./ Kedd a Szent Kereszt (jövő vasárnap de. 10 órakor búcsú Keresztúron), 
szerda a Hétfájdalmú Szűz, csütörtök pedig Szent Kornél és Ciprián ünnepe. 
 
4./ Péntek este 18 órakor október 8-ig látogatható jubileumi kiállítás nyílik a 
Csaba Házban 280 éves templomunkról. Közreműködik templomunk 
Krisztus Király-kórusa és Tüzes Marcell Sámuel orgonaművész.          

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 12 h   +Tóth Luca és férje Sándor, vmint +Sándor fiuk                 É           
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP: Szűz Mária Szent Neve; szeptember 12. 
8 h   G                 +Fekete Jánosné Mária édesanya (névnap)   É       
9 h   H                          Fatimai ájtatosság és szentségimádás                         CS               
10 h                                 Főpásztori rendelkezésre elmarad!       
17 h RÉ                                 Egyházzenei hangverseny                                    É-Z             
Kedd 19 h          Eltűnt Lajos édesapa (39. évf.)                                                     É                                                 
Szerda 7 h         Élő Lajos gyógyulása és élő kezelőorvosa                                   É                                                      
Csütörtök 19 h  Élő Fekete Gyula édesapa hálaadása 89. születésnapon            É                                                                                          
Péntek 7 h         Élő Villám József gyógyulásáért hálából                                      CS                                                               
Szombat 19 h    +Keresztúri Mária                                                                          É                           

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP: Szent Januáriusz; szeptember 19.   
8 h    G         +Nagy Mária Andrea irgalmasnővér (5. évf., névnap)                  É 
9 h    G           Horvát Csoma, Klaukó Léna, Suki Jázmin és Szonja keresztelője  CS                                                                                
10 h  G                Élő Hajcsik Mihály és neje Ibolya hálaadása 57. ház. évf.-n    É                          

    
 

 



 

A SZENT VÉR KULTUSZÁNAK ÉVSZÁZADAI 
 

     Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ünnepségei megerősítettek 
minket a katolikus egyház tanításában, mely szerint a szentmisén konszekrált, azaz 
átváltoztatott búzakenyér és szőlőbor színe alatt valóságosan és osztatlanul jelen 
van a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ezért hajtunk előtte térdet, fogadjuk nyelvünkre, 
őrizzük bűntől megtisztított szívünkben és imádjuk tömjénnel az Oltáriszentségben. 
     A Szent Vér magyarországi kultuszáról számos középkori (XIII-XVI. századi) 
forrás beszél, amelyek a keresztes hadjáratokkal összefüggnek. A XII. század 
végétől, a jeruzsálemi királyság megalapításától kezdve több Jézus Vére-relikvia 
(alvadt vércseppek, véres textíliák) került Európába. Ezen kívül számos vérrel 
verítékező Krisztus-ábrázolás, illetve a kereszt létezését jegyezte föl a keresztény 
hagyomány, valamint a francia és angol kultúrkörben elerjedt Szent Grál-mondavilág 
is erősítette a Szent Vér tiszteletét. Az egyháztörténeti kutatások Magyarországon 
tíz ilyen kultuszhelyről tudnak, mint például Győr, Kassa, Szeged, Ludbreg és Báta. 
Utóbbi lett a hazai szentvér-kultusz központja, mert számos főúr ajánlott föl gazdag 
adományokat a helyi bencés monostor templomának, úrnapkor pedig pompás és 
fényes processzióval mutatták meg a világnak az Úr Jézust. 
     Már a XIII. századtól följegyeztek eucharisztikus csodákat, amelyek a valóságos 
jelenlétet tagadó egyházfiakkal estek meg (vérző vagy hússá váló szentostya), és 
ezek a csodák napjainkig folytatódtak és folytatódnak. 
     A XVI. században megjelent protestáns eretnekségek tagadták az Oltáriszentség 
katolikus hitét, benne Jézus valóságos prézenciáját. Erre adott helyes választ a 
nagyhatású Tridenti Szent Zsinat (1545-63) az ellenreformációval a barokk idők 
elején az Eucharisztiában jelen lévő Krisztust állítva tanításának fókuszába. A Szent 
Vér, mint az üdvösség és örök élet záloga mindmáig jelen van katolikus hitünkben, 
melynek szép példája a Szent Vér július elsejei ünnepe és egész júliusi emlékezete, 
valamint a róla szóló litánia, illetve a XIII. században megjelenő új ünnep, úrnapja. 
IV. Orbán pápa megbízta a misztikus Aquinói Szent Tamás domonkos szerzetest az 
ünnepi zsolozsma és mise megszövegezésével. Ő a fiókáit saját vérével tápláló 
pelikánhoz hasonlította Jézust az Adoro te devote (imádlak és áldlak) himnuszában, 
melyet Babits Mihály így fordított: „Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom!/ Szennyes 
vagyok, szennyem véreddel mosom./ Elég volna egy csöpp, hogyha hullna rá,/ világ 
minden bűnét meggyógyítaná.”  
     Polnár Zoltán költő, néprajzkutató 1975-ben a csongrád-csanád megyei Bakson 
gyűjtött archaikus imádsága szintén a Szent Vér üdvözítő erejét emeli ki: „Jézust 
egy oszlophoz kötötték,/ vaslánccal láncolták,/ valahol egy csöpp vére elcsöppent,/ 
az angyalok fölszödték,/ köhelybe tötték,/ paradicsomba vitték,/ Krisztus Urunk elé 
tötték./ Krisztus Urunk pedig azt mondta:/ aki ennél a három csöpp vérnél erősebb,/ 
az ártson neköm.”  
     A ma befejeződött eucharisztikus kongresszus öntsön mindnyájunk szívébe 
szent vágyakozást a szentségi Jézus iránt, aki táplál és éltet, illetve vár minket, hogy 
a jelenlétében töltött (búcsúnyeréssel járó) félórás imádságos szemlélődés formálja 
át szívünket és egyéniségünket hozzá egyre hasonlatosabbá.   
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