
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. március 19-26. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI  
(Nagyböjt 3. vasárnapja: Szent József) 

 
1./ Ma de. 11-kor kezdődik a felnőtt fiatalok szentségtani oktatása a hittanteremben. 

 
2./ Ma Szent József, szombaton pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe.  
 
3./ Péntek este 18 órakor keresztutat járunk a templomban. 
 
4./ Szombaton du. ½ 5-től Jótékonysági Kóruskoncert lesz a mentőszolgálat 
javára hat kórus és Balogh Lázár orgonaművész föllépésével. Mindenkit hívunk. 
 
5./ Szombaton du. ½ 5-kor a rákoscsaba-újtelepi templomtól indul a Rákosmenti 
Nagyboldogasszony-közösség ifjúsági keresztútja, mely a rákosligeti templomban  
este 19 órakor szentmisével, majd a közösségi házban agapéval zárul. 
 
6./ A szegények húsvétjára tartósélelmiszer-gyűjtést kezdünk mától három hétig. 
Az adományok átvétele misék után a sekrestyében vagy irodaidőben a plébánián. 
Támogatásukra pénzt egész éven át a karitászperselyben gyűjtünk.                                     

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h G  +Várkonyi Imre nagybáty                                                           É                                                                          
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: március 19. Szent József (20.) 
8 h   M                  +Veres József (névnap) és neje, élő Julianna                           É                                                                     
9 h   G                  A Balázs- és a Furák-család élő és +tagjai                                É                                     
10 h Zs                Ad int. ord.; 2 +József, vmint élő és +családtagok                     É                                                                           
Kedd 18 h           Élő Viola kislány (születésnap)                                                   É                   
Szerda 7 h          Élő József és Benedek unokája                                                 CS                                                                     
Csütörtök 18 h   A Derhán- és a Szántó-család +tagjai                                         É                              
Péntek 7 h           Élő Király Zsuzsanna                                                                  É 
           18 h                                   Keresztúti áhítat                                                  É 
Szombat 16.30 h                   Jótékonysági kóruskoncert                                 É-Z 
           18 h           A Rustem- és a Földi-család +tagjai                                           É                                                                         
NAGYBÖJT 4., LAETARE  VASÁRNAPJA: március 26. 
8 h   M                A rózsafüzér-társulat élő és +tagjai                                              É                         
9 h   G                Ad int. ord.                                                                                     É                 
10 h Zs                                                                                                                     É 

 



TISZTA FORRÁS 
 

     Az egyház napjainkban a legnagyobb megpróbáltatások idejét éli. Külső és belső 
támadások érik a Jézustól, mint tiszta forrástól kapott tanítást. Azt a tanítást, 
amelyet az egyház 2000 éven keresztül tisztán megőrzött és hitelesen átadott. Most 
éppen onnan jön a zűrzavar, ahonnan az egyértelmű és világos tanításnak és 
útmutatásnak jönnie kell amúgy is kaotikus világunkban. 
     A Jelenések könyvének a filadelfiai egyházhoz írt levele adhat útmutatást a 
hitükhöz hűségesnek maradni akaró mai katolikusoknak. Ez az egyház az egyetlen, 
amely ellen nincs kifogása az Úrnak. A tanításhoz való hűsége miatt kap dicséretet 
és biztató ígéreteket: „Nézd, ajtót nyitottam előtted, amelyet senki sem zárhat be 
előtted. Bár nincs sok erőd, mégis megtartottad tanításomat, és nem tagadtad meg 
nevemet… Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, megszabadítalak 
a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld 
lakóit. Rövidesen eljövök. Ragaszkodj ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye 
koszorúdat.” 
     E szavak a hagyományhoz való ragaszkodást, a Jézushoz való hűséget 
hangsúlyozzák. Minden jel arra mutat, hogy most ezt az órát kell megélnie az 
egyháznak, amikor a komolyan hívők közül is egyre többen összezavarodnak. Nem 
akarják kritizálni a legfőbb tanítót, de nem tagadhatjuk, hogy egyre nehezebb 
megmagyarázni az Úr Jézus és az egyház 2000 éves tanításával ellenkező 
megnyilatkozásait. Nekik szól a bátorítás: Ragaszkodjál ahhoz, amid van, hogy 
senki el ne vegye tőled! Most próbálják elvenni azt, amit Jézus adott nekünk: az ő 
hitét, az ő tanítását. A helyes viselkedés, a helyes út, amelyen továbbra is járnunk 
kell: ragaszkodás Jézushoz és az ő tanításához, a tradícióinkhoz. 
     A nagyböjt folyamán különös hangsúlyt kap a keresztségre való felkészülés, 
amely a bűnbánat és a megtérés megvalósulása. Aki a keresztséget felnőttként, 
tudatosan kéri, tudja, hogy az szükséges az üdvösséghez. Ez máris hitet feltételez. 
Isten, aki nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy az megtérjen és éljen. 
Ehhez azonban szakítani kell a bűnnel, és le kell térni a bűn útjáról. Mindez a 
bűnbánatban valósul meg. Isten csak azoknak bocsát meg, akik hisznek benne; 
nem elég csupán a lelkiismeretet követni! Jézus föltámadása után megadta a 
bűnbocsátás hatalmát az apostoloknak. Ez a gyónás szentsége. Innen kapjuk 
bűnbánatunk után Isten megbocsátó irgalmát. A Biblia tanításából világos hogy hit 
és bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat senkinek. 
     Zsid 11,6: „Hit nélkül senki nem lehet kedves; aki ugyanis Istenhez járul, hinnie 
kell, hogy ő van, és megjutalmazza azt, aki őt keresi.” 
     Mk 16,16: „Urunk Jézus Krisztus maga mondja: Aki hisz és megkeresztelkedik, 
üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik.” 
     Róm 1,20: „Ami benne (Istenben) láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, melyre 
a világ teremtése óta következtethetünk. Nincs hát mentségük (az istentagadóknak)” 
     Isten megbocsátása mindig egyedi számunkra, és el van előlünk rejtve. A lelki-
ismeret követése pedig a világtörténelem összes tömeggyilkosát fölmenti. Bízhatunk 
Isten irgalmában, de azt kijelenteni, hogy a megbocsátáshoz elégséges volna a 
lelkiismeret követése, az a katolikus hit megtagadása. Nekünk az Isten szavát Jézus 
tanításában őrző és föltáró Biblia az, amihez továbbra is ragaszkodnunk kell. 
 


