RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. július 15-22.

TEMPLOUNK NYÁRI MISERENDJE
VASÁRNAPOKON reggel 8 és de. 10;
szerdán és pénteken reggel 7; csütörtökön és szombaton este 19 óra.
Hétfőn és kedden nincs szentmise!
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Évközi 15. vasárnap: Szent Bonaventura)
1./ Ma, a nyár közepén de. 9 és 10 óra között az alázatos szívű Jézus csöndes
szemlélődésre hívja a szentségimádásra vágyakozókat.
2./ Reményeink szerint ma de. a 10 órakor kezdődő vasmisén Zsombor
Kálmán prépost úr hálát adhat 65 éves papi szolgálatáért.
3./ A mai nagygyűjtéskor számítunk bőkezű adományaitokra templomunk
érdekében.
(Offerát hozni!)
HETI MISEINTENCIÓK
Szombat 19 h+Papp Mihály és neje Margit, élő gyermekeik és beteg EszterÉ
ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP: Szent Bonaventura; július 15.
8h G
9h H
10 h Zs

+Szabó Ferenc és neje, +gyermekeik és +Szórád Gyula
csöndes szentségimádás
Az Ongrádi-család +tagjai
Hétfőn és kedden nincs szentmise!
Szerda 7 h
+Szabó Ferenc miséje itt, majd sírkőszentelése Rákospalotán
Csütörtök 19 h +Bánhidi Kornél férj és édesapa
Péntek 7 h
+Zupka András, +Róza édesanya és +Ica
16 h
+Sendula Imre OB. mise, majd urnabeszentelés itt
Szombat 19 h Élő Anna, Magdolna és Judit nővérek (névnap)
ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP: Bűnbánó Szent Mária Magdolna; július 22.
8h G
+Lesti László férj és édesapa
9h G
Fodor Benjamin keresztelője
10 h G
+Merva Ferencné Magdolna és +Magdolna lánya; ad int. ord.
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TÍZ TÉVESZME, AMELY SZÉTZILÁLJA A HÁZASSÁGOT (2.)
A hagyományosabb házasság a megoldás. Kiábrándultságában sok férfi úgy
érzi, boldogtalanabb lenne, ha olyan kapcsolatban élne, ahol a férfi az úr. Sokan
elbizonytalanodnak a férfi-női szerepekkel, feladatokkal kapcsolatban. Az
engedékenység fogalmát gyakran rosszul értelmezik és sokszor visszaélnek vele.
Isten a házasságban egyenrangúnak akarta a férfit és a nőt. Kétszer nyilatkozatta
ki a nemekre vonatkozó akaratát: a paradicsomban és Jézus életében. Ez legyen
előttetek a példa, amikor férfi és nő kapcsolatáról gondolkodtok. Bárhogy is alakul
kapcsolatotok, a kölcsönös engedékenység, tisztelet és empátia elengedhetetlen.
Ilyen vagyok, nem tudok megváltozni: kellek vagy nem kellek? Aki nem
hajlandó változni, az voltaképpen Isten ellen lázad: másként akarja berendezni
életét, mint Ő. Azzal, hogy azt mondja, nem tud megváltozni, elutasítja a
megváltás és a megtérés keresztény élményét. Az ember mindig törekszik a
tökéletességre, de ez a valóságban folyamatos küzdelmet jelent. Azt jelenti, hogy
mindig kész vagy fölülvizsgálni a viselkedésedet, és igyekszel Krisztushoz egyre
hasonlatosabbá válni. Ha a házastársak így élnének, kevesebb volna a válás. Az
ember nem változik meg magától, csak ha akar. A változáshoz három dolog kell:
akarat, engedelmesség és a Szentlélek ereje.
Mindegy, mit teszek, Isten úgyis megbocsát. Isten csak akkor bocsát meg, ha
meggyónod és benne megbánod bűneidet, de ettől még igenis számít, hogy mit
teszel. Tetteid természetes és lelki következményekkel járnak; ne vedd hát olyan
magától értetődőnek Isten kegyelmét!
Menthetetlen a helyzet. Ha föladtad, ha a jövő reménytelennek tűnik, ha
eltávolodtatok egymástól, ha nem tudjátok kezelni a konfliktusokat, ha hibáztál,
vagy bármi legyen is a probléma, higgy abban, hogy Isten akkor is tud cselekedni,
amikor te már nem. Meg tudja változtatni az emberi szívet, képes csodát tenni, a
legnehezebb körülmények között is bármit el tud érni. Ő a lehetőségek Istene.
Közeledj hozzá, imádkozz a házasságodért, küzdj igazi ellenségeddel, a sátánnal,
és reménykedve várd, hogy Isten megsegítsen!
Ha házastársaddal együtt bensőséges kapcsolatban maradtok Istennel,
házasságotok sugározni fogja ezt a meghitt kapcsolatot. A válás elkerülhető!
Vegyétek észre a mai kultúra hazugságait, és a Szentírás igazságához
ragaszkodva szálljatok szembe velük! Nincs házasság, amelyet ne fenyegetne a
válás, de kezetekben van a lehetőség, hogy megelőzzétek!
(Vége)
ZSOMBOR KÁLMÁN ATYA 65 PAPI ÉVE
Kálmán atya 1930. február 20-án született Szegeden. A váci szemináriumban 4,
majd a szegediben 1 évig készült hivatására. Szegeden szentelte pappá Hamvas
Endre csanádi püspök 1953. június 14-én a váci egyházmegye szolgálatára.
Sáriban kezdett káplánként. Onnan 1 évvel később Cibakházára került fél évre,
majd Csanytelken volt két évig hitoktató. Kókán három, Kiskunfélegyházán két, a
kecskeméti piaristáknál két és fél, majd Soroksáron egy évig káplánkodott.
Pestszenterzsébeten a Szent Lajos-templom három évre az első, majd
Rákosszentmihály második és egyben utolsó plébánosi állomáshelye 1969-től 91ig. Nyugdíjazásától, a pestszentlőrinc-erzsébettelepi templom, 1996 óta mellette a
rákoscsabai főplébánia kisegítője is. 1972-ben tanácsos plébános, 1973-tól
esperes, 1974-től tb. kanonok, 1975-től főesperes, 1978 óta sziráki c. prépost.

