
 

 
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. október 24-31.     
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 30. vasárnap: Claret Szent Antal Mária) 

                                              
1./ Ma de. a 10 órai ünnepélyes nagymisén közösségi formában szolgáltatjuk ki 
a szentkenetet 65 éven fölüli vagy tartós betegségben szenvedő vagy esetleg 
műtét előtt álló fiatalabb híveinknek.  
 
2./ Csütörtökön Szent Simon és Júdás Tádé apostolok ünnepe lesz. 
 
3./ Közeledik Mindenszentek és halottak napja. Tegyük rendbe halottaink sírját és 
mondassunk értük szentmiséket. A hátsó nagy faperselyen lévő borítékok lapjaira 
írjátok föl halottaitok nevét, és egy tetszőleges miseadománnyal dobjátok vissza a 
faperselybe. Novemberben naponta mondunk értük szentmisét. 
 
4./ Jövő vasárnap 60 perccel vissza kell állítani az órákat a téli időszámításra!  

 
MISEINTENCIÓK 

                                                                         
Szombat 18 h Élő Orbán Viktorért és Magyarországért É; 18.30 h szentolvasó É                       
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP: Claret Szent Antal Mária püspök; október 24.                                                 
8 h   G             +Keresztúri Mária            É                                                      
9 h   G                       Ünnepélyes rózsafüzér és szentséges litánia                 É 
10 h G             Élő Ágoston (23. születésnap)                                                       É 
11 h G                          Kanalas Lorena és Anita keresztelője                             CS                            

Kedd 18 h        A Gábor- és a Sebestyén-család élő/+t. É; 18.30 h szentolvasó É                            
Szerda 7 h       +családtagok É;                                             7.30 h szentolvasó É             
Csütörtök 18 h+Gabriella      É;                                           18.30 h szentolvasó É                                                                                       
Péntek 7 h       Élő Viktória megtérése (születésnap)      É;   7.30 h szentolvasó É            
Szombat 18 h  +Juhász Sándor és +Ákos fia (4. évf.)     É; 18.30 h szentolvasó É                                                                                                    
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: Boldog Romzsa Teodor; október 31.   
8 h   G              Élő Ilona hálaadása 81. születésnapon                                         É                                                             
9 h   G                   Utolsó ünnepélyes rózsafüzér és szentséges litánia          É               
10 h G              +László és Izabella, vmint élő és +családtagok                             É                                                         
                                                                                                      Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                      Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
                                                                                                                                                           Szerkeztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
                                                                                                                                                                                             rakoscsaba. plebania.hu 

 
 
 
 

 



 

 

„BETEG VALAKI KÖZÜLETEK? HÍVASSA AZ EGYHÁZ PAPJAIT!” 
 

 Ifj. Szent Jakab apostol a levelében megerősíti utódait Jézus gyógyító 
tevékenységének folytatására. A katolikus egyházban ez elsősorban lelki 
gondoskodás a beteg emberről (gyónás, áldozás), szoros értelemben közvetlen 
fölkészítés a halálra (az Oltáriszentség szent útravalóként /viaticum/ való adása 
és az utolsó kenet által). Erre kötelezi a hozzátartozókat az irgalmas szeretet (Mt 
25) és a lelkipásztort az igazságosság. 
 Az Úr Jézus által alapított hét szentség közül az ötödik a betegek szent-
kenete, régen és jobban ismert nevén az utolsó kenet. Általa a beteg a Szentlélek 
malasztját kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti az Istenbe vetett 
bizalomban, megerősíti a kísértések ellen és alkalmassá teszi a betegséget erős 
lelkülettel viselni, sőt küzdeni az egészségért, ha az üdvösségét szolgálja, illetve 
kérje a jó halál kegyelmét, amennyiben ez volna Isten akarata. Egyszerre az élők 
és holtak szentsége. A kegyelmi elhivatottság nem szüntette meg a természetes 
élet nehézségeit, a bűn, a kísértés vagy a betegségek állandó fenyegetését sem. 
Jézus messiási küldetésének egyik nagy jele a betegek gyógyítása, amit elvár 
apostolaitól is.  Szent Márk (a 6,13-ban) leírja, hogy a betegeket olajjal, mint a 
karizmatikus gyógyítás eszközével kenték meg. Az olajat általánosan használták 
a fájdalom enyhítésére. A beteghez hívott pap imádkozzon a szenvedő fölött, és 
kenje meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, 
amely Isten erejéből jön és kizár minden varázslatot; ha pedig bűnei vannak, azok 
bocsánatot nyernek. Az Úr a bűnön és a halálon győző megdicsőült Krisztus: az 
ember bízzon az ő erejében. A cselekmény hatása megszabadít a bűntől és a 
betegségtől, és talpra állít. Jakab nem csodás gyógyulásra gondol, hanem Isten 
irgalmas segítségére, amely bűnbocsánattal jár. Az Úr olyan segítséget ad, amely 
szükséges a betegnek a jelen helyzetben üdvössége szempontjából. Az imádság 
és a kenet eltörli a bűnt, föltételezve a személyes bűnbánatot. Erre így figyelmez: 
Valljátok meg hát bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok! 
 Az első századok alig említik a szentség gyakorlatát. Hippolütosz említi 220 
körül a betegek olaját megszentelő imát, amelyet a pápa végzett. Szent Béda 
Venerabilis már tanította a szentség voltát. A II. századi teológusok már a hét 
szentség közé sorolták, szóltak anyagáról és formájáról. A karoling-időkből való 
szertartáskönyvek a súlyos betegeknek és a haldoklóknak ajánlották; ekkor vált a 
neve általánosan utolsó kenetté. A protestánsok szentségi jellegét tagadták, de 
alkalmazták. A II. vatikáni zsinat igyekezett kiemelni a szentséget abból az ijesztő 
háttérből, amely a századok során rátelepedett: lemondtak a gyógyulásról és már 
beletörődtek a közelgő halál érkezésébe, amelynek hírnökét látták a papban. A 
szentséget ezért féltek igényelni, nehogy a beteg megsejtse közelgő halálát. VI. 
Pál pápa 1972-ben az Ordo unctionis infirmorum (A betegek kenetének rendje) c. 
rendelkezésében kijelentette, hogy ez a betegek szentsége, amelyet nemcsak az 
ágyban fekvő betegeknek lehet kiszolgáltatni, hanem minden más betegnek is. 
Ezért fölveheti mindenki, különösen a testi erejük fogyatkozását megérző idősek, 
a súlyos műtét előtt állók és az állapotszerű betegségben szenvedő fiatalabbak is. 
Értelmük használatára jutott gyermekek is megkaphatják. A sorrend: gyónással 
kezdődik, a megkenéssel folytatódik és az Oltáriszentség vételével ér véget.    


