
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. november 19-26. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 33. vasárnap: Árpád-házi Szent Erzsébet) 

 
1./ Szombaton este 17 órakor mi is bekapcsolódunk az összmagyarság egyórás 
szentségimádásába a 2020. évi eucharisztikus kongresszusra készülve.  
  
2./ Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe. De. a 10 órai ünnepélyes korális 
nagymisén szolgáltatjuk ki a szentkenetet a 65 éven fölüli híveknek, illetve a 
tartós betegség állapotában élő, esetleg súlyos műtétre váró fiatalabbaknak. A 
szentség méltó fölvételéhez el kell végezni a szentgyónást. Erre a köznapi 
szentmisék előtt lesz mód. 
 
3./ Jövő vasárnap de. 10 órakor a Krisztus Király-vegyeskar a kortárs Marco 
Frisina műveit énekli: Missa brevis, Anima Christi, Iubilate Deo és Ave mundi 
spes Maria. 
 
4./ Akik jövő évi Katolikus Kincses Kalendáriumot vagy színes, forgatós naptárat 
kérnek, igényüket ma jelezzék név és telefon megadásával az ingyenes újságok 
asztalán lévő lapon. Ugyanonnan elvehető a Szent István Könyvklub karácsonyi 
könyvajánlója is. A fizetős asztalról vegyetek Új Embert és Keresztény Életet. Az 
Adoremus decemberi száma átvehető a sekrestyében. 
 
5./ Elkészült a jövő évi előjegyzési napló: írassatok szentmiséket élőkért és 
holtakért. A stipendium változatlan: orgonás mise 3000.-, a csöndes 2000.- Ft. 
 
6./ Ma országos gyűjtést tartunk a szegényeket segítő Magyar Katolikus Karitász 
javára.                                                                                               
 

MARCO FRISINA (Róma, 1954-) 
 

 Olasz pap, zeneszerző, aki jelenleg a trasteverei Szent Cecília-bazilika 
rektora és a római főegyházmegye szakrálisművészeti tanácsának elnöke. 
Egyházzenei művei egy részét szentek és biblikus személyek ihlették, melyekből 
20 oratórium született (pl. Énekek éneke, Szent Cecília szenvedése stb.). Dante 
Isteni színjátékából operát, Marcelino csodájából színdarabot írt. Ő komponálta II. 
János Pál boldoggá avatásának hivatalos himnuszát. Templomunk Krisztus Király 
vegyeskara egy hét múlva az általa írt rövid misét (Missa brevis) énekli.  

 

 



 

SZÖSSZENET A MAGYAR NYELV NAPJA (NOV. 13.) UTÁN 
Magyar Idők, 2017. XI. 14. Pilhál György: Paca. El innen, Jókai! 

 Jókai Mór a magyar ifjúság számára olvashatatlan, műveit a Bánk bánnal 
együtt ki kellene húzni a kötelező olvasmányok sorából –vélekedik egy interjúban 
Fenyő D. György, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke, az ELTE Radnóti 
Miklós Gyakorlóiskola oktatója. Magyartanár. Őrizzük meg a nyugalmunkat! 
 Nem új keletű az efféle „Jókai-kritika”. Néhány éve Nógrádi Gábor író és fia 
azzal állt elő: „meg kellene húzni” Jókai két ismert regényét, A kőszívű ember fiait 
és Az arany embert, ugyanis a tanulóifjúságot zavarja a régies nyelvezet, a 
körülményes fogalmazás; képtelenek végigolvasni a nemzet klasszikusát. „Pörgő-
sebbre kell igazítani ezeket a regényeket –ők szíves-örömest elvégzik az irodalmi 
amputációt. El is végezték, ahogyan Gárdonyi főműve, az Egri csillagok is 
megjelent Nógrádi Gergely „tollából”. De fazonigazításra javasolták Mikszáth A 
fekete városát, Verne-től A tizenöt éves kapitányt, és még sorolhatnám. (Nem 
kizárt, hogy előbb-utóbb a „nehézkes” Bibliát is átültetné valaki „frissmagyarra”, 
hogy a türelmetlen ifjúság megtudja, miről szól az a „ménkű betűtenger”.) 
 Abban, hogy Fenyő tanár úr újra fölvetette a „Jókai-problémát”; mindössze 
annyi a gond, hogy Fenyő úr -tanár úr. Magyartanár úr. Sőt még tisztséget is visel 
a szakegyesületben. Ha valakinek, hát neki tudnia kellene, hogy az irodalom 
szépsége néha a nehézségekben rejlik. Biztos, hogy épp egy magyartanárnak kell 
tovább devalválni az amúgy is fonnyadó műveltséget? Tanár úr azt is hozzáteszi, 
hogy Az ember tragédiája, sőt a Csongor és Tünde is egyre élvezhetetlenebb a 
tanulók számára. „Petőfitől kezdve egyáltalán nem élvezhető a magyar irodalom”-
összegez. Az indulatos kommentekből egy: „Élvezni járnak a gyerekek iskolába, 
vagy tanulni, tudást szerezni? Elég, ha a telefon okos?  

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat G  +hívek; +Hovanyec Mihály, +szülei és testvérei                              É                                          
ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP: Árpád-házi Szent Erzsébet; november 19.                                                                           
8 h    G         Az +Broda- és Lukács-szülők és +családtagjaik                              É                                             
9 h    G         Ad int. ord.; +szülők        É   
10 h  G         +hívek; a Kádár- és a Kerekes-család élő és +tagjai                       É 
11 h  G                               Ferenczi Bence keresztelője                                     CS                

Kedd 18 h         +hívek; +Hegedűs László és neje Erzsébet (100. név/sz.nap)   É                                                                              
Szerda 7 h        +hívek; +Bolla Ottó OB. (piros) É; majd 14 h temetése Óbudán É                                                                       
Csütörtök 18 h +hívek; beteg Mándli József gyógyulása                                     É                                    
Péntek 7 h        +hívek; +keresztszülők               CS                        
Szombat 17 h                     A magyarság szentségimádása                            CS                            
18 h +hívek; Oravecz István és neje Katalin, vmint lányaik: Mária és Erzsébet    É                                  
ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP: Krisztus Király; november 26.  
8 h   G        +Kosztolányi József és Mária szülők,+Károly édesapa és Károly fia É                                                                               
9 h   G        Ad int. ord.; élő gyermekek és unokák                                                É                                
10 h Zs       +hívek; 2 +Katalin és +családtagok                                                    K 
11 h G            Csepeli Kristóf, Grécsi Szófia és Livagyik Ákos keresztelője        CS                    


