
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. szeptember 10-17. 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 23. vasárnap) 

 
1./ Szerdán reggel ½ 8-kor a Fatimai Szűzanyához fohászkodunk a hozzá 
induló zarándokút sikeréért. A soroksár-újtelepi Fatimai Mária-templomban 
október 13-án, pénteken de. 11 órakor prímási nagymisével országos 
ünnepség lesz a fatimai jelenések 100. évfordulójára emlékezve. Jó lenne, ha 
mi is képviselnénk ott egyházközségünket. Akik szívesen elmennének, 
iratkozzanak föl név, cím, telefon megadásával az ingyenes lapok asztalán 
található jelentkezési ívre, és akkor csoportosan elmegyünk oda. 
 
2./ Csütörtök a Szent Kereszt fölmagasztalásának nagy ünnepe.  
Rákoskeresztúron a templombúcsúi nagymisét jövő vasárnap de. 11 órakor 
Kelemen Imre prímási irodaigazgató-helyettes mondja. 
 
3./ Jövő vasárnap reggel 8 órakor tartjuk a tanévnyitó gitáros Veni Sanctét. 
Utána de. 9-től 11 óráig a hittanosok beíratása és az órarend megbeszélése 
lesz a tanteremben. Sok új hittanost várunk, de a régiekre is számítunk! 
 
4./ Ma bizalommal kérjük bőkezű adományaitokat a templom és a hitélet 
fönntartására. Hálás köszönet minden adományért!                   

HETI MISEINTENCIÓK 
Szombat  19 h G Élő Regina gyógyulása                                                 É 
ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP: szeptember 10.                                                    É 
8 h   G                    +Mária nagymama (névnap)                                                                            
10 h Zs                  +id. Fekete Jánosné Mária édesanya (névnap)                         É              

Hétfőn és kedden nincs szentmise! 
Szerda  7 h            Hálaadás                                                                                    É               
Csütörtök 19 h      +jótevők és ellenségek                                                               É                                    
Péntek 7 h                                                                                                                CS 
Szombat  19 h G   +Hinka László férj és édesapa (5. évf.)                                      É                                                                  
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP: Bellarmin Szent Róbert; szeptember 17. 
8 h    G            +Nagy Mária kedvesnővér (2. évf., névnap)       Veni Sancte    G 
9 h    G                   György Szófia és Lilien keresztelője                                        CS                                                    
10 h  Zs                  Élő Mihály és Ibolya hálaadása 53. ház. évf.-n       É                                       
                                                                

    
 

 



 

             VATIKÁNI MEMORANDUM A MUZULMÁNOKKAL VALÓ EGYÜTTÉLÉSRŐL 
(forrás: www.kath.net – 2016. május 8.) 

 
 

     Ebben az áll, hogy a kereszténység és az iszlám között lényegesen több, ami 
összeköt, mint ami elválaszt, és hogy a hitben és értékekben való megegyezések 
„szolid alapot teremtenek a békés és gyümölcsöző együttélésre” azokkal az 
emberekkel is, akik semmilyen valláshoz nem tartoznak. 
     A közös nyilatkozatban az áll, hogy az iszlám és a kereszténység 
hozzájárulhatna (!) egy humánusabb és civilizáltabb társadalomhoz, ha a két vallás 
hívei istentiszteletük saját elveit és a felebaráti szeretetet követnék. Keresztények és 
muzulmánok hisznek az Istentől kapott elidegeníthetetlen jogokkal bíró emberi 
méltóságban, amiket törvényesen kell védeni. 
     A konferencia résztvevői egyúttal kiálltak a szükséget szenvedőkkel szembeni 
szolidaritás mellett függetlenül ezek vallási, népi vagy kulturális hovatartozásától. 
Kijelentették, hogy semmi esetre sem szabad a humanitárius segítséget eszközként 
fölhasználni, hogy másvallásúakat elcsábítsanak. Közös feladatuknak tekintik a 
fiataloknak olyan polgárokká nevelését, akik tisztelik a kulturális különbözőségeket, 
valamint a természeti kincsek felelősségteljes fölhasználásáért folytatott harc 
támogatását és a konfliktusoknak a törvény alapján történő rendezését. 
     A konferencián „katolikus” oldalról nyolc, muzulmán oldalról pedig hat nemzetközi 
szakértő cserélte ki két napon át véleményét a „társadalmi és politikai élet közös 
értékeiről”, Jean-Louis Tauran (zsan-lui toran) „bíboros”, a pápai tanács elnökének 
és Hassan bin Talal herceg, az Ammanban székelő iszlám tan- és kutatóközpont 
alapító elöljárójának vezetése alatt. A résztvevőket május 7-én, szombaton 
audiencián fogadta Bergolio. 
     Bergolio már szerdán, a keresztények és muzulmánok egymáshoz közeledéséért 
tartott konferencia résztvevőivel való találkozásakor így szólított fel: „Nekünk egy 
közös atyánk van. Mi testvérek vagyunk. A szavak párbeszédéből barátság fejlődhet 
ki. Ezt minden gyerek tudja. Miért nem csináljuk mi is?” –tette föl Bergolio a 
jelenlévőkhöz költői kérdését. 
Emlékeztetőül: 
     A Korán ezt tanítja: „Dicsőség Istennek, akinek nem volt se fia, se társa a 
kormányzásban. … Ne mondjátok, hogy hárman voltak. Isten csak egy egyetlen, és 
távol legyen tőle, hogy fia lett volna.” (Sure 17,111;4,169) 
     A Szentírás pedig ezt: „Az az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki 
tagadja a Fiút, az Atyát sem ismeri” (1Jn 2,22-23). 
     A Tízparancsolat első parancsa: Ne legyen más istened! Keresztvetéskor pedig 
ezt mondjuk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.  
                                                                


