
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. október 22-29. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 29., missziós vasárnap) 

 
1./ Ma, missziós vasárnapon a hitterjesztés megsegítésére gyűjtünk. 
 
2./ Hétfő Kapisztrán Szent János emlékezete és nemzeti ünnepünk, szerda Pécsi 
Szent Mór, szombat pedig Szent Simon és Júdás-Tádé apostolok ünnepe. 
 
3./ Közeledik mindenszentek és halottak napja. Hozzuk rendbe halottaink sírját és 
mondassunk értük szentmiséket egész évben. Novemberben azokért misézünk 
naponta, akiknek nevét fölírjátok a hátsó faperselyre tett borítékok lapjaira, és 
azokat egy adománnyal a faperselybe dobva visszajuttatjátok.  
 
4./ Az Adoremus novemberi száma átvehető a sekrestyében.  (Offerát kérjük hozni!)                               
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h G +Kardos István és neje Rózsika                                               É 
      18.30 h     Rózsafüzér                                            É                             
ÉVKÖZI 29., MISSZIÓS VASÁRNAP: Szt. II. János Pál pápa; október 22. 
7.30 G                                             Rózsafüzér                                                    É 
8 h   G         +Németh Claude Margit nagynéni                                                    É                          
9 h   G         Élő Orbán Viktor, ill. Magyarország megtérése és megmaradása   É                                                                    
10 h Zs        Ad int. ord.; +irgalmas- és karmelita kedvesnővérek                       É 
11 h G                               Bálint Boglárka Mária keresztelője                            CS 
_________________________________________________________________                                        
Kedd 18 h   +Nagy Lajos Szabolcs OB. (szerdán temettük)É; 18.30 rózsafüzérÉ 
Szerda 7 h  +Várnai Sándor és neje Mária (15. évf.), vmint +Sándor fiuk         CS 
        7.30 h                                       Rózsafüzér                                                 CS                    
Csütörtök 9.45 Rozsár Istvánné; és 10.45 h Vajda József temetése, Köztem.  É 
18 h +István és Margit, + Máté és Viktória szülők, vmint élő családtagok           É 
18.30 h                                       Rózsafüzér                                                        É       
Péntek 7 h                        CS; 7.30 Rózsafüzér                                                 CS             
Szombat 18 h G A Mózer-, a Rustem- és a Tóth-cs. élő tagjai É; 18.30 r.füzér É                   
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP: október 29. 
7.30 G                                               Rózsafüzér                                                  É 
8 h   G           Élő Ilona hálaadása 77. születésnapon                                          É                                                            
9 h   G           +Balatoni János és Erzsébet nagyszülők                                       É                                                                
10 h Zs           Ad int. ord.; +László, vmint élő és +családtagok                           É                                                                    
 

 



Bencsik Gábor: Kérdezzük meg Jézust 
(Magyar Demokrata, 2017. okt. 18.; 38. oldal; részletek) 

 
     Menjünk vissza 2000 évet az időben, keressük föl Jézust Jeruzsálemben, és 
tegyük föl neki a kérdést: Mester, sok millió ember indult el a mi európai 
országainkba a világ szegény vidékeiről, hogy ezentúl országainkban éljenek, 
javainkból részesüljenek, de továbbra is a maguk hite és szokásai szerint élve. 
Közöttünk vannak, akik messzi országokból dúló háborúk elől menekültek, és 
olyanok is, akiket otthon nem üldözött senki, útközben nem raboltak ki, csupán 
köztünk akarnak élni. Mit tegyünk velük? Fogadjuk be őket? Osszuk meg velük a 
kenyerünket? 
     Vajon Jézus azt mondaná, hogy igen, fogadjátok be őket?  Vagy esetleg azt 
mondaná, amit a segítségért hozzá forduló kánaáni asszonynak: „Nem helyes 
elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak?” (Máté 15,26) Persze 
tudjuk, hogy Jézus végül teljesítette az asszony kérését, de nem feltétel nélkül, 
hanem a hitéért. 
     Itt van ez az őcsényi ügy, de anélkül is azzal van tele a ballib sajtó, hogy milyen 
keresztényietlen a magát kereszténynek állító magyar kormány; milyen 
keresztényietlenek, akik támogatják a kormány politikáját, vagy csak elsunnyogják a 
világos kiállást a krisztusi tanítások mellett. Legutóbb Balavány György idézi 
hosszan a Lukács-evangéliumot (10,25-37). Ebben Jézus arról beszél, hogy az 
cselekszik helyesen, aki irgalmasságot gyakorol a kirabolt és megvert emberrel. 
Lám, a magyar kormány azonban megtagadja a krisztusi parancsot. 
     Íme a politikai haszonszerzésből kimunkált csúsztatás tökéletes példája. Mintha 
a globalizált világunk egészét sújtó migránsválság nem volna más, mint a megvert 
és kirabolt emberek fölsegítése a földről, Rajtuk nyilván segíteni kell, de a 
legkevésbé sem erkölcsi kötelességünk fölsegíteni azokat, akik épen és 
egészségesen azért jönnek hozzánk, hogy ezután a mi otthonainkban éljenek, és az 
általunk létrehozott jólétben éljenek. 
     Az információáramlás előtti gátak leomlása (bárki bárhonnan bármilyen infót 
küldhet és fogadhat), az emberek mozgása előtti akadályok leomlása (bárki 
bárhonnan bárhová eljuthat) és az élet kereteinek globalizációja (mindenkinek 
ugyanazon javak fogyasztása, ugyanazon életformák élése vált kívánatossá) együtt 
azt eredményezte, hogy megindult az emberek millióinak áramlása a szegénységből 
a jólét felé. Annak a népáradatnak, melynek az elmúlt két évben az előszelét 
megtapasztalhattuk, csak begyújtói, katalizátorai a közel-keleti és afrikai háborúk –
éppúgy, mint a másfél ezer évvel korábbi népvándorlás idején. A folyamat lényege a 
jólét birtokbavétele. Ha lehet, békésen, ha nem, hát erővel. Száz évvel ezelőtt, 
ahogy Ortega y Gasset A tömegek lázadása c. esszéjében briliáns módon 
megfogalmazta, Európa szegényei, az európai „tömeg” lázadt fel, hogy saját 
országának gazdagjaitól megszerezze, birtokba vegye a jólétet. Most a messzi 
országok lakóinak lázadása zajlik, hogy a gazdag Európa jólétét megszerezzék. 
     Európának érvényes gondolatokat kell kimunkálnia, tisztázva saját felelősségét 
és feladatait abban a világban, amelyben a jólét és a szegénység egyenlőtlenül 
oszlik el. De a farizeus szenteskedés csak elmaszatolja és súlyosbítja a valódi 
problémát, és csak a szenteskedőknek adja meg a „jóemberség” illúzióját. 
 
 


