
 
 
 
 
 
 

 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. május 29-június 5. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Húsvét 7. vasárnapja: Urunk mennybemenetele) 

 
1./ Ma ünnepeljük Urunk mennybemenetelét áldozócsütörtökről áttéve. De a 10 órai 
nagymisén járulnak a gyermekek először a szentáldozáshoz. Imádkozzunk értük 
és megmaradásukért, jó példát adva nekik a gyakori és méltó szentáldozásról. 
 
2./ Kedden este ½ 7-kor tartjuk az utolsó ünnepélyes májusi ájtatosságot. 
 
3./ Szerdán Szent Jusztinosz vértanú napjával kezdődik június Jézus Szentséges 
Szívének hónapja, tanácsolva az első pénteki ájtatosságokat szentgyónással és 
szentáldozással reggel 7-kor. E nap Lwanga Szent Károly emlékezete is. Mária 
Szeplőtelen Szívét első szombatonként este ½ 7-kor engeszteljük szentolvasóval. 
 
4./ Az egy hét múlva következő hosszú hétvégén lesz pünkösd, a Szentlélek 
eljövetelének kétnapos ünnepe vasárnapi miserenddel. Pünkösdvasárnap de. az 
Etalon kiadó tart vásárt a bejáratnál.                                                   

 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 19 h  Élő Veronika kántornő hálaadása 81. születésnapján. É 

HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA: május 29. 
8 h      G           +ifj. Maslowski Ferenc férj (27. évf.) É 
9 h      G                               ünnepélyes loretói litánia                                        É 
9.30 h G                                 Kladek Klára keresztelője                                      CS 
10 h    G           Élő Gábor és Anna hálaadása 48. évf.-n É 

Kedd 19 h +Balázs Ferenc édesapa (5. évf.) É; előtte 18.30 h ut. ünnepi litánia É 
Szerda 7 h       egy ismeretlen körülmények között +férfi                                       É 
          12 h +Angyal Z. és Demeter L. temetése a keresztúri reform. templomban É     
Csütörtök 19 h +Margit nagynéni és +Claude É 
Péntek 7 h     +szülők és 3 +fiuk, vmint élő családtagok É; 7.30 h Jézus Szíve-l. É  
Szombat 19 h Szűz Mária Szepl. Szíve tisztelete É; előtte 18.30 h rózsafüzér  CS 

PÜNKÖSDVASÁRNAP: június 6.  
8 h     G            +Keresztúri Mária É 
9 h     G                                        Szentlélek-litánia                                              É 
10 h   G             Pro populo; +Balogh Ferenc édesapa É 

 
 



AZ ELSŐ SZENTÁLDOZÁSTÓL AZ UTOLSÓIG 
 

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség; 
kenyér- és borszínben elrejtezett ember-
ség. Noha itt nem láthat, meg nem ta-
pasztalhat az emberi gyöngeség.” 
Az első szentáldozás fönséges pillanata: 
XVI. Benedek pápánk az Oltáriszentsé-
get nyújtja egy térdelő kislány nyelvére- 
Jézus akarata szerint- aki hiszi, hogy 
abban Jézus valóságosan jelen van. Tud-
ja, hogy ez sacramentum sacratissimum 
(nagy szentség) egyszerre tremendum et 
venerandum: amit félni és tisztelni kell. 
Ezért térdre borulva fogadja és imádja. 
 

    Az Oltáriszentség vétele kezdetben a felnőtt keresztség és bérmálás 
fölvételével együtt volt a katolikus életbe vezetés része. A gyermekkeresztelések 
megjelenése után a IV. Lateráni Zsinat (1215) az első szentáldozás idejének a 13 
éves kort jelölte meg. Ünnepélyes formát jezsuita hatásra a XVII. században öltött. 
Szent X. Pius pápa 1910-ben az „értelemmel bíró életkort” a 7-8. életévben 
állapította meg. Ideje Magyarországon Urunk mennybemenetele ünnepére, áldozó-
csütörtökre került, amely nap a kötelező éves húsvéti szentgyónás és -áldozás 
határnapja volt (ma Szentháromság-vasárnap). A szentáldozást meg kell előznie a 
gyónásnak, mert bár az Eucharisztia nem a „tökéletesek jutalma” (Bergoglio), tudni 
kell, hogy „Rossznak átok, üdv a jóknak, lásd az együtt áldozóknak végük milyen 
szörnyű más!” -hirdeti Aquinói Szent Tamás úrnapi himnusza Szent Pál nyomán. 
    Ratzinger bíboros a már idős és beteg, de a szentség előtt letérdelő II. János Pál 
pápa nyelvére helyezi a szentostyát, talán már mint viaticumot, szent útravalót.  

 


