
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017.március 26-április 2. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI  
(Nagyböjt 4., laetare vasárnapja) 

 
1./ A mai öröm vasárnapjától kezdődik a nyári időszámítás. 
 
2./ Kedd, csütörtök és szombat este 18 órakor Estanislas Mazzuchelli (Opus Dei) 
atya tartja az esti szentmiséket lelkigyakorlatos szentbeszédekkel. Minél többen 
jöjjetek a hitben gyarapodni, és a 1/2 6-kor kezdődő gyóntatás által megtisztulni. 
 
3./ Péntek este 18 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk. 
 
4./ Egy hét múlva, feketevasárnap a szentföldi szegényeknek perselyezünk, és 
továbbra is fogadjuk a tartósélelmiszer-adományokat a szegények húsvétjára. 
 
5./ Jövő vasárnap este 18 órakor a Harmónia női kar Pergolesi Stabat Mater c. 
oratóriumát énekli zenekari kísérettel. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
 
6./ Az Adoremus áprilisi száma átvehető a sekrestyében.                     

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h G   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                Élő Zsombor Kálmán prépost úr gyógyulása                                É                                                                       
10 h G                +Gábor és Erzsébet                                                                      É                               
Kedd 18 h EM   Pro animis excruciantibus in purgatorio                      triduum 1. É                         
Szerda 7 h G     Ad int. ord.                                                                                    CS                 
Csütörtök 18 h EM +János és Ágnes szülők és + 3 gyermekük          triduum 2. É                                                              
Péntek 7 h G                                                                                                          CS 
           18 h G                                     Keresztút                                                       É 
Szombat 18 h EM +Veres József és neje élő Julianna                         triduum 3. É                             
NAGYBÖJT 5., FEKETE VASÁRNAPJA: április 2. 
8 h   M                +Szabó Zoltán férj (10. évf.) és élő családtagok                           É                                    
9 h   G                +Erzsébet és József szülők                                                           É            
10 h G                +id. Kneifel Mihály karnagy (29. évf.)                                             É 
18 h HNK                                   Pergolesi: Stabat Mater                                      É-Z                     

 

 



 

TISZTA FORRÁS 
 

     A 2014. és ’15. évi két, a családok helyzetével foglalkozó püspöki szinódus után 
a pápa egy éve kiadta az Amoris laetitia, vagyis a Szeretet öröme kezdetű apostoli 
buzdítását a családban megélt szeretetről mintegy összefoglalásként a szinódus 
eredményeinek. Ennek VIII. fejezetében vannak olyan kitételek is, amelyek Jézus 
házasságra vonatkozó tanításával nincsenek összhangban. A katolikus házasság 
fölbonthatatlanságát rögzítették már az evangélisták is (pl. Mt 19,6.: „Amit Isten 
egybekötött, ember szét ne válassza”), és őrizték és hirdették a katolikus hit 
hagyományához töretlenül ragaszkodó pápák is.  Szent II. János Pál pápa is 
megerősítette ezt a tanítást 1981-ben a Familiaris consortio azaz a Családi 
közösség kezdetű apostoli buzdításában (84. pont); és ezt tette XVI. Benedek pápa 
is a Sacramentum caritatis, vagyis a Szeretet szentsége kezdetű apostoli 
exhortációjában (29. pont: csak akkor áldozhatnak az elváltak és újraházasultak, ha 
önmegtartóztatásban élnek). Ezek szerint az elváltak és polgárilag 
újraházasodottak vagy élettársi kapcsolatban házaséletet élők mindaddig nem 
részesülhetnek a szentségekben, különösképpen az Eucharisztiában és a 
gyónásban, míg ez a helyzet fönnáll, vagyis az első, a szentségi házasságból való 
házastársuk él, vagy pedig egyházi bíróság semmisnek nem nyilvánította ezt az első 
házasságot. Ez a tanítás nem tartozik a tévedhetetlen pápai megnyilatkozások közé, 
ezért azt nem is követhetjük, hanem Jézus tanítása mellett maradunk, amelyet 
Bíboros Főpásztorunk is megerősített: „Ami az elváltakat és polgárilag 
újraházasodottakat illeti, helyes a lelkipásztori kísérésük –ez a kísérés azonban nem 
hagy kétséget a házasság fölbonthatatlanságának igazsága felől, melyet maga 
Jézus tanított. Isten irgalmassága bocsánatot kínál föl a bűnösöknek, de 
megtérést kíván.” 
     Pál apostol nemcsak személyesen figyelmezette Péter apostolt, de az 
egyházaknak küldött levelében is megírta nyilvánosan –tette ezt a Szentlélek 
sugalmazására. (Jézus imádkozott Péterért, hogy meg ne inogjon hitében és 
megerősíthesse testvéreit.) Négy bíboros hasonló indíttatásból a múlt év 
szeptemberében hivatalos úton kérdésekkel fordult a pápához a fölmerült dubia 
(kétségek) eloszlatása érdekében, hogy az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás 
helyes értelmezését tisztázzák. Íme a fölmerült kérdések és zárójelben a Katolikus 
Egyház Katekizmusa alapján rájuk adható egyértelmű válaszok: 

1./ Házasságtörésben élők járulhatnak-e az Eucharisztiához (vagyis a 
szentáldozáshoz) és a bűnbánat szentségéhez (a gyónáshoz)? (Nem.) 

2./ Vannak-e abszolút erkölcsi normák? (Igen.) 
3./ Vannak-e súlyosan bűnös életállapotok? (Igen.) 

4./ Ami bensőleg, önmagában rossz, az lehet-e bizonyos körülmények között 
és jó szándék esetén erkölcsileg jó döntés? (Nem.) 

5./ Bűn-e a bűn akkor, ha a bűnös nem érzi annak? (Igen.) 
A föltett kérdésekre máig nem jött válasz. A kétségek megmaradtak. 
     


