
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. október 23-30. 

 
A TEMPLOMSZENTELÉS ÜNNEPE 

 Minden templomnak megvan a maga fölszentelési dátuma, de október 26-án 
van egy ilyen emléknap is, hogyha ismeretlen volna templomunk fölszentelésének 
napja (latinul dedicatio vagy benedictio ecclesiae), úgy ezen a napon emlékezzünk 
arra. A templomszentelés ünnepélyes formáját (consecratio) a püspök végzi egy 
meghatározott titulussal (a templom címe), egyszerűbb formájában (benedictio, 
megáldás) arra fölhatalmazott pap. A római rítus leghosszabb és legbonyolultabb 
szertartása. Kezdetben a liturgikus használat szentelte meg a templomot. Később 
a pogány templomok átvételével az ereklyék oltárba helyezése az első szentmisén 
volt ez. 314-ben Paulinus püspök végezte az első ilyen szertartást, amikor a tyrusi 
székesegyházat szentelte föl. A IV. századi Rómában a vértanúk tiszteletére 
szentelték a templomokat, ahol egy másik templomban vigíliát tartottak, és onnan 
körmenetben vitték az ereklyéket a szentelendő templomba, ahol mintegy temetést 
végezve építették azokat az oltárba, hogy fölöttük mutassák be a szentmisét. Az V. 
századtól szír hatásra krizmával megkent oltárba helyezték a relikviákat. Később 
tömjénszemeket is égettek rajta és keresztet helyeztek rá. 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 30. vasárnap: Kapisztrán Szent János; nemzeti ünnep) 
 

1./ A paphiány miatt Bíboros Főpásztorunk személyi változásról döntött: a két 
rákoscsabai plébániát már csak egy pap, Zsiga Péter újtelepi plébános úr fogja 
ellátni. Mivel egy személy nem biztosíthatja ugyanazt, amit kettő, nagy változások 
várhatók, amelyeket fogadjatok szíves megértéssel és türelemmel. 
 
2./ November 1-jétől templomunk miserendje megváltozik: vasárnap reggel 8 
és de. 11; hétfő és csütörtök este pedig 18 órakor lesznek szentmisék. A 
megszűnő köznap reggeli szentmisék helyett esetleg igeliturgia lesz, amelyek idejét 
az új plébános később meghirdeti. A már fölvett szándékok új elmondási idejét is 
vele kell majd egyeztetni fogadóóráin, hétfő és csütörtök du. 16.30-tól este 18 óráig. 
 
3./ A hátsó nagy fapersely borítékjaiba írjátok föl elhunyt szeretteitek nevét, és 
bedobva egy tetszőleges adománnyal juttassátok azokat vissza. A novemberi 
szentmiséket értük ajánljuk föl. 
 
4./ Kedd Pécsi Szent Mór püspök, péntek pedig Szent Simon és Júdás Tádé 
apostolok ünnepe. Jövő vasárnap de. 9-kor lesz az utolsó ünnepélyes rózsafüzér-
ájtatosság litániával és rövid szentségimádással.                                                                                                



A TEMPLOM SZENT HELY 
 

 A templom szent hely, a hívő ember számára a mennyország előszobája. Ez 
más, nem keresztény vallásokban is jelen lévő gondolat: a világ fölött álló Isten háza 
az emberek között, amely felé szent félelemmel közelítsen az ember. Ezért vannak 
a különböző külső követelmények a szent hely iránti tisztelet kifejezésére: a férfiak 
fejfedő nélkül mennek be a katolikus templomba, míg a zsinagógában épp’ fordítva: 
kalappal vagy kipával. A muzulmánok rituális mosakodás után, cipő nélkül lépnek 
a dzsámiba, mecsetbe, hasonlóképpen egyes távol-keleti vallások szentélyeibe is. 
Bárhol járunk a világban, alkalmazkodjunk a helyi szokásokhoz, tartsuk tiszteletben 
az ott élő emberek szokásait, ahogy mi is tartassuk be velük a mi szokásainkat, ha 
idejönnek. A katolikus templomok díszítettsége nem a bálványimás kifejeződése, 
hanem inkább a hit művészi megjelenítése és érthetővé tétele. Az elmúlt 2000 év 
alatt mérhetetlen kincset hagytak ránk elődeink, amelyek élő bizonyítékai Istenben 
gyökerező rendíthetetlen hitüknek. Az egyes alkotók évekig készült művei egy adott 
kor művészi kifejezései, amelyekre tisztelettel kell néznünk, és mindent meg kell 
tennünk megmaradásukért. A mi gyönyörű templomunk majdnem minden darabja 
ilyen. Közel 300 éve hirdeti a rákoscsabai katolikusok áldozatkészségét, amelyet 
meghoztak Isten dicsőségére az adományaikból készült fölbecsülhetetlen értékek. 
Fejlesszünk ki gyermekeinkben esztétikai érzéket a nemes és a szép iránt, hogy 
őket is ihlesse magasabb rendű dolgok alkotására vagy a meglévők megóvására. 
Mindezek ugyan külsőségek, de visszahatnak az ember benső létére is: éreznie 
kell, hogy ezt a helyet Istennek adtuk, hogy Őt ott imádjuk. Ezért soha ne tévesszük 
azt össze a profán célokra szánt helyekkel. Őrizzük meg áhítatos csöndjét, 
misztikus légkörét, tisztaságát, és méltó öltözetben belépve találjuk meg benne 
Istent, kizárva e világ minden zűrzavarát. Legyen a templom egy nem változó földi 
mennyország, ahol mindig Isten változatlansága ad biztos pontot életünknek. 
 

MISEINTENCIÓK 
Szombat 18 h G A Nacsa- és a Balla-család +tagjai É; 18.30 h szentolvasó   É 
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP: Kapisztrán Szent János; nemzeti ünnep; október 23 
8 h      G              +Tóth József és Keresztúri Mária É 
9 h      G              Ünnepélyes rózsafüzér, litánia és szentségimádás               É 
10 h    G              +Parlai Károlyné Anna, vmint élő és +családtagjai É 
11 h    G              Csutak Milán Tamás keresztelője                                             CS 
Kedd 18 h           +barátok, hozzátartozók és a tisztítótűzben szenvedő lelkek É 
Szerda 7 h          A rákoscsabai hívek és a főplébánia munkatársai                      É  
Csütörtök 18 h   +György és Magdolna nagyszülők É 
Péntek 7 h          +id. Várnai Sándorné Mária és +Sándor fia                                É                     
Szombat 18 h G +Juhász Sándor és +Ákos fia É;          18.30 h szentolvasó É 
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: október 30. 
8 h     G               Élő Ilona hálaadása 82. születésnapon É 
9 h     G               Utolsó ünnepélyes rózsafüzér, litánia és adoráció                É 
10 h   G               +László és Izabella, vmint élő és +hozzátartozók É 
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