
 

 
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. október 17-24.     
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 29. vasárnap: Antiochiai Szent Ignác) 

 
1./ Ma, missziós vasárnap de. a 10 órai nagymisén Mohos Gábor püspök úr 11 
fiatalt bérmál meg. Imádkozzunk értük, hogy a Szentlélek erősítse meg őket 
Krisztus hűséges követésében. 
 
2./ Hétfőn Szent Lukács evangélista, kedden De Brébeuf Szent János, Jogues 
Szent Izsák és Keresztes Szent Pál, szerdán Szent Vendel remete, csütörtökön 
Boldog IV. Károly király, pénteken Szent II. János Pál pápa, szombaton, a 
nemzeti ünnepen pedig Kapisztrán Szent János emlékezete lesz. 
 
3./ Jövő vasárnap a 10 órai nagymisén szolgáltatjuk ki a betegek szentkenetét 
65 éven fölüli híveinknek. Lelki előkészületül csütörtök este ½ 6-tól végezzék el 
szentgyónásukat, vegyenek részt az esti szentmisén és a rózsafüzéren. 
 
4./ Az Adoremus novemberi száma átvehető a sekrestyében. 
 
5./ Ma tartjuk az októberi nagygyűjtést, kérve bőkezű adományaitokat a missziók 
és templomunk javára.                                                                                                              

MISEINTENCIÓK 
                                                                         
Szombat 18 h    Élő Tamás és Orsolya (6. ház. évf.) É;    18.30 h szentolvasó É                       
ÉVKÖZI 29., MISSZIÓS VASÁRNAP: Antiochiai Szent Ignác; október 17.                                                 
8 h   G                 +Lakatos János kolléga és túratárs                                          É     
9 h   H                                   Szentolvasó-ájtatosság  É                                                       
10 h MG              +Parlai Károlyné Anna, vmint élő és +hozzátartozók               É                                          

Kedd 18 h          Élő Edit feleség  É;                                   18.30 h szentolvasó É                                               
Szerda 7 h         Élő Válóczi Ilona É;                                     7.30 h szentolvasó É                  
Csütörtök 18 h  Élő Hesz Márton Ákos elsőáldozó É;        18.30 h szentolvasó É                                                                    
Péntek 7 h         Élő Zsuzsanna és jótevői, takarítónők É;    7.30 h szentolvasó É               
Szombat 18 h    Élő Orbán Viktor- és Magyarországért É; 18.30 h szentolvasó É                                                                                                   
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP: Claret Szent Antal; október 24.   
8 h   G                  +Keresztúri Mária                                                                      É                             
9 h   G                     Ünnepélyes rózsafüzér-ájtatosság és litánia                     É                 
10 h G                  Élő Ágoston (23. születésnap)                                                  É 
11 h G                         Kanalas Lorena és Anita keresztelője                              CS                             

 



 

MISSZIÓS VASÁRNAP 
 

 Október 3. vasárnapja a misszióké. Jézus nem földi célok megvalósítására 
alapította meg egyházát, hanem természetfölöttiek miatt. Jézus kiválasztott Izrael 
12 törzséből egy-egy férfit, akiket beavatott életének legrejtettebb titkaiba. 
Megismertette velük a szeretet parancsára épülő tanítását, a bűnbánat és a 
kiengesztelődés fontosságát, és irányt mutatott az örök életre, amely majd az idők 
végén a föltámadásban teljesedik ki. Mennybemenetele előtt ezt a parancsot adta 
apostolainak: „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, 
megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket 
mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek!” (Mt 28, 18-20.) 
 Világos tehát, hogy a missziós parancsot végre kell hajtani. A parancsokról 
nem nyitunk vitát, nem kezdünk párbeszédet, mert az a parancs megvalósulását 
akadályozza. A katolikus tanítás meggyőződéssel hirdeti, hogy aki hisz, annak 
meg kell keresztelkednie, hogy üdvözülhessen, ez pedig csak a Jézus Krisztus 
által alapított egyházban lehetséges. Ezért a hitterjesztés ügye alapvetően fontos. 
Ha Magyarországra nem jöttek volna hitterjesztő szerzetesek, talán már régen 
eltűntünk volna a népek tengerében. Napjainkra egyre több más kontinensről 
érkezett misszionáriust látunk Európában, amely elvesztette katolikus hitét, 
kultúráját, és lassan a nemi identitását is. Ők még a romlatlanság világából jöttek, 
hogy rámutassanak a régi, megőrző isteni parancsokra, amelyek nélkül az ember 
elveszíti a normalitását is. Imádkozzunk értük, hogy ebben a már számukra beteg 
világban se veszítsék el kedvüket, kritizálásuk helyett segítsük őket beilleszkedni, 
áldozatos munkájukat pedig anyagilag is támogatva elismerni. 
 

BÉRMÁLÁS 
 

 A beavatás 2. szentsége a confirmatio, a megerősítés, szerb eredetű 
szóval a bérmálás. Benne még tökéletesebben köt az egyházhoz, vele a 
Szentlélek ereje gazdagítja a hívőket, akiknek szorosabb a kötelezettségük, hogy 
Krisztus hivatott tanúiként szavukkal és életmódjukkal védjék a katolikus hitet. Hét 
különleges karizmát ad a Szentlélek: a bölcsesség, az értelem, a tudás, a 
lelkierősség, a jótanács, a jámborság és az úrfélelem ajándékát a krizmával való 
megkenéssel. A bérmaszülői tisztség hasonló a keresztszülőihez: a keresztény 
nagykorúságra jutott fiatalt segíteni a tanúságtevő életben. Ezt betölthetik a 
keresztszülők is, vagy akár a szülők is. A bérmálkozó választ egy védőszentet, 
akinek életét megismeri és követi. Kiszolgáltatója a püspök így bérmál: N., vedd a 
Szentlélek ajándékának jelét! Válasz: Amen! Püspök: Béke veled! A bérmálkozó: 
És a te lelkeddel! Püspök: Légy hű hitedhez! Válasz: Ígérem, hű leszek! 
 

ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC 
 

 Szent Péter 2. utódaként vezette az antiochiai egyházat. Traianus császár 
alatt, 107-ben halt mártírhalált Rómában vadállatok elé dobva. Hét fönnmaradt 
bölcs levelét különböző egyházaknak írta Krisztusról, az egyház szervezetéről és 
a keresztény életről. Antiochiában a IV. század óta október 17-én ünneplik. 
                                                                                                       


