RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. április 15-22.
----------------------------------------------------------------------------------------------FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Húsvét 3. vasárnapja)
1./ Ma este 18 órakor Jótékonysági kórus- és orgonakoncert lesz a kerületi
mentőszolgálat javára, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit.
2./ Szombat du. 17 órától az elsőáldozásra készülő gyermekeket gyóntatjuk.
3./ Egy hét múlva, Jópásztor vasárnapján a verbita kispapok prédikálnak.
4./ Jövő vasárnap de. a 10-es latin nyelvű korális nagymisén a Krisztus Királyvegyeskar énekel.
MISEINTENCIÓK
Szombat 15 G Somogyi Péter és Gyulavári Adrienn esküvője
18 G +Kiss Károly (sz.nap), vmint élő családtagok
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: április 15.
8h G
+Szórád Gyula férj (2. évf.) és +József édesapa
9h G
+Simon Ferenc édesapa (72. évf.)
10 h Zs
+id. Maslowski Ferenc és neje
11 h G
Vágyi Emma Anna keresztelője
18 h K
Jótékonysági kóruskoncert a mentőszolgálat javára
Kedd 14 h
+Semsei Edéné Mária temetése a köztemetőben
18 h
+Semsei Edéné Mária OB.
Szerda 7 h
Beteg Maslowski Ferencné Ili gyógyulása
Csütörtök 18 h Élő Zoltán és Zita hálaadása 21. ház. évf.-n
Péntek 7 h
Szombat 17 h
Gyermekek gyóntatása
18 h G A Nagy- és a Pataki-család halottai
HÚSVÉT 4., JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA: április 22.
8h G
A Bencze-család élő és +tagjai
9h G
+Lesti László férj és édesapa
10 h G
Élő Ágnes (80. sz.nap)
11 h G
Bilik Csenge Kinga és Rátkai Anna Viola keresztelője
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TE DEUM: TÉGED, ISTEN, DICSÉRÜNK!
Őskeresztény jellegű, zsoltárokhoz hasonló, szabad ritmusú himnusz. A
középkori legendákban Szent Ambrusnak és Szent Ágostonnak tulajdonították
(„ambrozián dicsőítő himnusz”). Az újabb elméletek a Te Deumban egy ősi,
húsvét éjszakai eucharisztikus imát sejtenek. A himnusz ősi szövege a Te ergo
quaesumus verssel végződik. Ahogy a Gloria is, tartalmilag az Atyára irányuló
részből áll. Formailag három hét strófás részre bomlik, egyszersmind a középső
Te per orbem terrarum versszakra szimmetrikus fölépítésű. Ehhez egy
zsoltárszerű litánia kapcsolódott, amely elsősorban ezen imádság reggeli és kérő
imádságként való használatának felel meg. Hálaadó éneknek a középkorban a
Gloriát választották, és csak a barokkban vált a Te Deum a hálaadás himnuszává,
amit királykoronázáskor, esküvőkön, katonai győzelmek alkalmával ünnepélyes
zenei földolgozásban adtak elő. A Te Deumot vasár- és ünnepnapokra már Szent
Benedek apát regulája előírja mint reggeli himnuszt az éjszakai virrasztás végén,
és hasonlóan szerepel a bizánci orthrosz végén. Legrégibb szöveges forrása
vasárnapi himnuszként jelöli meg. A középkorban a szerzetesi officiumból került
át a római zsolozsmáskönyvbe. A Liturgia horarum (az imaórák liturgiája) c.
zsolozsmáskönyvben vasárnapokon, főünnepeken és ünnepeken az olvasmányos
imaóra záró könyörgése előtt mondandó.
A mai vasárnapon minden okunk megvan arra, hogy Istent dicsőítsük általa,
ha már meghallgatta alázatos kérő imánkat, és kétharmados többséggel nullázta
le a józan többség a hazánk belső ellenségei által félrevezetett kisebbség tervét,
hogy ne jusson Magyarország is arra a sorsra, amelyre Nyugat-Európa országai.
KÖNYVAJÁNLÓ
A 2017-ben „tragikus hirtelenséggel elhunyt” német szerző, Udo Ulfkotte a
Határtalan bűnözés c. könyvének bővített kiadásán dolgozott. Halála előtt
néhány héttel egy interjúban arról számolt be, hogy a hatóságok mindent
megtesznek azért, hogy megakadályozzák a mű megjelenését, amelyben többek
között a németországi migránsok által nők és gyermekek ellen elkövetett
erőszakról írt. A Pesti Srácok.hu gondozásában mégis megjelenhetett magyarul,
3.900.- Ft-ért kapható. A nagy szólásszabadság és szabad sajtó földjén, Németországban csak nehezen tudta megjelentetni a szerző ezt az alapművet, amelyet
minden gondolkodó magyar embernek el kellene olvasnia két korábban megjelent
könyvével (Megvásárolt újságírók; Menekültipar) együtt. A következő ajánlással
kezdődik: „Ezt a könyvet a kiadómnak, Jochen Koppnak ajánlom. Német
nyelvterületen ő az utolsó jelentős kiadó, aki nem adta meg magát a politikai
korrektségnek (amely egész civilizációnkat megöli –a szerk.) és a verőlegényeitől
érkező nyomásnak. Jochen Kopp nélkül, aki korábban rendőr volt, és most
aktívan védelmezi a véleményszabadságot, ez a könyv nem jelenhetett volna meg
Németországban, mert a politika és a vezető médiumok számára ma Németországban óriási problémát jelent az igazság.”
Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32
Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya
Szerkeztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com
rakoscsaba. plebania.hu

