
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. július 8-15.  
 
 

TEMPLOMUNK NYÁRI MISERENDJE 
 

VASÁRNAP REGGEL 8 ÉS DE. 10; 
szerdán és pénteken reggel 7; csütörtökön és szombaton este 19 óra 

Hétfőn és kedden nincs szentmise! 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 14. vasárnap) 

 
1./ Szerda Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe. 
 
2./ Csütörtök este 18 órakor a Fatimai Szűzanyát tiszteljük rózsafüzérrel. 
 
3./ Jövő vasárnap egyórás szentségimádás lesz de. 9 és 10 óra között. Aznap 
tartjuk a júliusi nagygyűjtést is templomunk fönntartására.         
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat  19 h  +Kiss János és +hozzátartozói                 É 
ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP: július 8. 
8 h   G                 +id. Fekete János édesapa (35. évf.)    É    
9 h   G                       Tolvaj Tamara keresztelője       CS                                                                                  
10 h G                 A Józsa-család egysége; ad int. ord.                                            É                           

Hétfőn és kedden nincs szentmise! 
Szerda 7 h          Élő 6 unoka                                                                                  CS                  
Csütörtök 18 h                               Fatimai áhítat                                                   CS 
                  19 h   +Veres József (születésnap)                                                         É 
Péntek 7 h          Élő Magdolna                                                                                 É                 
Szombat 19 h    +Papp Mihály és Margit szülők, élő gyermekeik és Eszter gyógy. É                                                                                            

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP: Szent Bonaventura; július 15. 
8 h    G        +Szabó Ferenc, +neje és gyermekei, vmint +Szórád Gyula      É                                                                                     
                                                                                              
10 h  G               Az Ongrádi-család +tagjai    É                                         
                                                               Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII.kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                              Megjelenik hetente. Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
                                                                                                                                                                Szerkesztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
                                                                                                                                                                                                     rakoscsaba.plebania.hu

    
 

 



 

TÍZ TÉVESZME, AMELY SZÉTZILÁLJA A HÁZASSÁGOT 
 
A házasság szerződés. Igen, a házasság jogi egyezség, Isten szemében viszont 
sokkal több. A házasság valójában egy szövetség, megszeghetetlen ígéret, életre 
szóló elköteleződés „jóban-rosszban”. Ez azt jelenti, hogy akkor is szereted a 
másikat, ha éppen nincs hozzá kedved, hűséges maradsz hozzá és megbirkózol 
a nehézségekkel. 
 
Veled kötöttem házasságot, nem a családoddal. Az igazság az, hogy nemcsak 
a házastársaddal kötötted össze az életedet: a családja is része a hozománynak. 
Ne áltasd magad azzal, hogy a családját félreteheted! Köztük nőtt föl, ők nevelték 
olyanná, amilyennek megismerted. Igen, vannak más hatások is, és az ember 
sokat változik, de a fejlődést alapvetően a család határozza meg. 
 
Meg tudom változtatni a házastársamat. Tévedés! Nem valószínű, hogy 
múlhatatlan szereteted hatására meg fog változni az, hogy mindig elkésik, vagy 
rendetlenség van a szobájában. Az együtt járás idején vedd észre a figyelmeztető 
jeleket: pl. ha sokat iszik, erőszakos; vagy nem tartja meg az ígéreteit. A nászút 
után ezek nem fognak javulni, csak rosszabbodni. Csak egy dolgot tudsz 
befolyásolni: hogyan reagálsz a viselkedésére. Egyedül ezen változtathatsz.  
 
Túl sok mindenben különbözünk. A különbségek nem jelentenek komoly 
problémát, csak akkor, ha az értékrend és az erkölcsök terén mutatkoznak. Hogy 
nem vagytok igazán összeillők, még nem megy szükségszerűen tönkre a 
kapcsolat. Az igazi kérdés az, hogyan kezelitek a különbözőséget. Meg kell 
tanulnotok úgy alkalmazkodni, hogy az mindkettőtöknek elfogadható legyen. 
Vannak föloldhatatlan különbségek is; ezeket meg kell tanulnotok elfogadni. A  
krisztusi módú konfliktuskezelésre pedig világos útmutatást ad a Szentírás. 
 
Nem érzem többé azt a lángoló szerelmet; elmúlt, vége! A szenvedélyes 
szerelem nem tart örökké, a szeretet viszont egy életen át megmaradhat. Az 
ember időnként nem érzi, hogy szereti a másikat, ezért el kell határoznia, hogy 
mindig úgy fogja szeretni, mint önmagát. A kritika például erősen csökkenti a 
szeretet érzését; egyik oldalon lenézést, a másikon védekezést idéz elő, ami 
érzelmileg eltávolítja egymástól a házastársakat. Az igazság az, hogy a szeretet 
érzését sokféleképpen föl lehet erősíteni. Úgy, hogy az ember minden negatív 
megjegyzését öt pozitívval ellensúlyozza.  Sokat jelent, ha barátian elbeszélgettek 
egymással és segítetek egymásnak. Nem szoktam kétségbe vonni, amikor egy-
egy férj elmondja, hogy már nem érez lángoló szeretetet a neje iránt. Csak azt 
próbálom megértetni velük, hogy a szeretet, a szerelem érzését újra fölszítható. 
 
Volt egy házasságon kívüli kapcsolatom; el kell válnunk! A házasságon kívüli 
kapcsolat romboló, de nem helyrehozhatatlan, ha mindkét fél akarja. A viszonyt föl 
kell számolni, bűnbánatot kell tartani, bocsánatot kell kérni és meg bocsátani, 
majd újjáépíteni a házastársi kapcsolatot. Az egyik fél megszegte a szövetséget, 
de ha mindkettő akarja, helyreállítható. Nem könnyű, de lehetséges.    (Folytatjuk) 


