
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. április 10-17. 
 

Megváltó Királyunk elébe megyünk,/ Méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk. 
Hozsannát kiáltson néki minden hív,/ Dicsérettel áldást mondjon nyelv és szív! 

 
Hogy a szent városhoz már közelgetett,/ És fényes pompával bévezettetett; 
Ruháját a népség földre teríté,/ És útját zöld ággal fölékesíté. (SZVU 77.) 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(virágvasárnap) 
 

1./ Virágvasárnap de. 9-kor hálaadó litánia; 10-kor barkaszentelés (jó idő esetén 
az udvaron), majd körmenetben vonulunk a templomba, ahol elhangzik a Lukács-
passió, nagyböjti motetták, végül elénekeljük a hálaadó Te Deumot. 
     
2./ Virágvasárnap este 18 órakor több kórus fellépésével jótékonysági koncert 
lesz a kerületi mentőszolgálat javára. Szeretettel hívjuk és várjuk a szakrális kórus-
muzsika kedvelőit. 
 
3./ Nagyszerda reggel 7.30-kor fatimai ájtatossággal tiszteljük meg a Szűzanyát, 
mint Nagyasszonyunkat, akinek pártfogását ismét megtapasztalhattuk. 
 
4./ Nagycsütörtök de. 10 órakor a pesti Szent István-bazilikában olajszentelési 
nagymisét koncelebrál Bíboros főpásztorunk a főegyházmegye papságával. 
      Templomunkban este 18 órakor kezdődik az utolsó vacsora emlékmiséje, 
melyet csöndes virrasztás követ 20 óráig. Előtte ¼ 6-tól ministránspróba. 
 
5./ Nagypéntek szigorú böjti napján este 18 órakor keresztúti áhítat, majd 18.30-
kor az Úr halálának csonkamiséje passióval, kereszthódolattal és szentáldozással. 
 
6./ Nagyszombat du. 15-18 óra között szentségimádás a szentsírnál. Este 18 
órakor kezdődik a húsvéti vigília ünnepélyes szertartása: tűzszentelés, exsultet, 
felnőttkeresztelő, allelujás nagymise, majd kb. 20 órakor a föltámadási körmenet. 
 
7./ Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn vasárnapi miserend (8, 10) lesz. De. 10 
órakor közreműködik templomunk énekkara, illetve szkólája. Húsvétvasárnap de. 9 
órakor litánia keretében ünnepélyes ételszentelés, ill. lesz a nagygyűjtés.  
 
8./ A nagyheti szertartások előtt fél órával gyóntatás.                         

 



 
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h  Élő Gábor hálaadása gyógyulásáért                                            É 

VIRÁGVASÁRNAP: április 10. 
8 h      G            +Keresztúri Mária                                                                         É 
9 h      G            Hálaadó litánia Te Deummal                                                      É 
10 h    G            +Maróti József férj és édesapa (születésnap)                              K 

18 h több kórus Jótékonysági koncert a kerületi mentőszolgálat javára     É-Z 

Nagykedd 18 h +Sehr János és Anna nagy-, +László és Piroska kereszt- és               
+Gábor és Margit bérmaszülők                                                                               É 
Nagyszerda 7 h +Szmuriga Gyula férj és édesapa (névnap)                                É 
                7.30 h                          Fatimai ájtatosság                                          CS 
                9.30 h +Kovács Andrea temetése Cinkotán                                           É 
Nagycsütörtök 18 h Élő Király Zsuzsa (név- és születésnap)                              É 
                     19-20 h                         Virrasztás                                                  CS 
Nagypéntek 18 h Keresztút; 18.30 h Csonkamise                                             K                                
Szombat 15-18 h        Csöndes szentségimádás a szentsírnál                      CS 

                18 h       Húsvéti vigília: mise a tisztítótűzben szenvedő lelkekért        K 

                20 h                          Föltámadási körmenet                                         É 

HÚSVÉTVASÁRNAP: KRISZTUS FÖLTÁMADÁSA; április 17. 
8 h     G                 +Keresztúri Károly és neje Mária szülők és +Károly fiuk          É 
9 h     G                           Húsvéti litánia és ételeszentelés                                 É 
9.15   G                                    Deák István keresztelője                                      CS 
10 h   G                  +Balogh Sándor férj és édesapa (18. évf.)                              K 

 


