
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. okt. 28-nov. 4.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi  30. vasárnap: Szent Simon és Júdás-Tádé apostolok) 

 
1./ Kedd este kb. 19 órától rövid tájékoztató lesz az eucharisztikus kongresszusról 
a tanteremben. Szerda reggel ½ 8-kor lesz az utolsó ünnepélyes rózsafüzér-áhítat 
 
2./ Mindenszentek csütörtöki parancsolt főünnepén reggel 8, de. 10 és este 
18 órakor mondunk szentmisét. Utána kb. este 19 órakor a megholtakért rövid 
orgonazenés áhítatot tartunk. Első péntek halottak napja: reggel 7-kor 
szentmise az összes megholtért, majd utána kb. ½ 8-kor lucernárium lesz értük.  
 
3./ A hátsó nagy faperselyre tett borítékok lapjaira írjátok föl halottaitok nevét, és 
azokat –egy tetszőleges miseadománnyal- a faperselybe dobva küldjétek vissza. 
A novemberi szentmiséken naponta imádkozunk értük. 
 
4./ Nyerjetek búcsút halottaitoknak november 1-én déltől 4-e éjfélig templom-, 
ill. november 1-től 8-ig temetőlátogatással. Föltételei: a Hiszekegy, Miatyánk, 
Üdvözlégy és Dicsőség elimádkozása és szentáldozás, ha kell, -gyónás.  

 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 18 h G A Bozó- és a Tolnai-család élő és +tagjai                                É                                                              
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP: Szent Simon és Júdás-Tádé; október 28.                                                                            
8 h    G                Élő Ilona hálaadása 78. születésnapon                                    É                                                
9 h    G                       Szentolvasó-ájtatosság és szentséges litánia  É                                                                                      
10 h  G                +László és Izabella, vmint élő és +hozzátartozók                     É                                   

Kedd 18 h           Élő Pál és Eszter hálaadása 7. ház. évf.-n                               É                                                     
Szerda 7 h     Élő és +családtagok; utolsó ünnepélyes rózsafüzér és litánia  É                       
CSÜTÖRTÖK: MINDENSZENTEK parancsolt főünnep; november 1. 
8 h    G                 A Fekete- és a Maslowski-család +tagjai                                 É 
10 h  G                 +Szilágyi Ferencné és neje Margit (1. évf.)                              É 
18 h  G +hívek +Oravecz István és neje Katalin, és +lányaik: Mária és ErzsébetÉ 
19 h  G                           Halottak-esti orgonazenés ájtatosság                            O                       
Péntek 7 h           +hívek; +Szabó Károlyné Anna                                                É                                                
Szombat 18 h G  +hívek; +szülők                                                                         É                    
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: Borromei Szent Károly; november 4.  
8 h   G                  +hívek; Mándli- és a Sós-család +tagjai                                   É                               
10 h G                  Beteg Boros Péter gyógyulása és az őt műtő két orvos          É
     Benke Kálmán és Pólos Miklós                                                                                   

 



 

KORUNK PROBLÉMÁI EGY KAMERUNI PÜSPÖK SZEMÉVEL 
 

 „A templomaim kipukkadnak; nincs annyi hely, hogy a fiatalokat befogadjuk. 
Pedig a legrövidebb szentmisém is kb. két és fél órás” –nyilatkozta a kameruni 
Mamfe püspöke, Andrew Nkea Fuanya az ifjúsági szinódus keretében október 24-
én rendezett sajtótájékoztatón. „Az emberek azt kérdezik tőlem: ’Mitől vannak tele 
a templomaid?’” –tette hozzá. Fuanya püspök szerint ez három dolognak 
köszönhető: a családoknak, a közösségeknek és a hagyományos értékeknek. 
„Afrikában a család nagyon-nagyon erős intézmény. Olyan kultúrából jövünk, 
amelyben a hagyomány az egyik nemzedékről a másikra öröklődik”-magyarázta a 
püspök. „Hagyományos értékeink még mindig az egyház értékeinek felelnek meg, 
ezért a tradíciót fiataljainknak fölhígítatlanul és tisztán adjuk át.” 
 A kérdésre, hogy mit szólna ahhoz, ha a szinódus munkadokumentumához 
hasonlóan a záródokumentum is tartalmazná az „LMBT” kifejezést, a püspök ezt 
mondta: „Nem szavaznék meg egyetlen olyan cikkelyt sem, ami az ’LMBT’ 
kifejezést tartalmazza.” Mint magyarázta, egyházmegyéje „fiataljainak 99,9 %-a 
odaállna az ajtóm elé, és azt kérdezné: ’Ez meg micsoda?’” Az egyház által 
tanított doktrínák tekintetében nem arról van szó, hogy ezen a szinóduson új 
tanítást próbálunk kitalálni. Jézus az út, az igazság és az élet. Olyan álláspontot 
nem képviselhetünk, amely ellentmond az Evangéliumnak –tette hozzá a közép-
afrikai püspök. 
 A püspöki szinódus kameruni tagja szerint, ha Európa elesik, az egész 
kereszténység veszélybe kerülhet. „A szinódus tagjai nem foglalkoznak az 
európai őshonos lakosságot érintő demográfiai válsággal, pedig az egy olyan 
probléma, amelynek komoly kihatása lesz a jövőre.” Mamfe püspöke 
hangsúlyozta, hogy a történelemben is láthatjuk, hogy amikor a katolikus egyház 
„aludt”, eltávolodott a Szentlélektől, akkor az iszlám kihasználta az adódó lehe-
tőséget, és agresszívan benyomult a vákuumba, melyet a visszavonuló keresz-
ténység hagyott maga mögött. (Régen harcolt ellene, ma harcol értük –a szerk.) 
 A püspöki szinódus a katolikus egyház egyik legfontosabb szerve. Tagjai 
püspökök, akik meghatározott időközönként tanácskoznak, és segítik a pápa 
munkáját. Fuanya püspök testközelből ismerheti a radikális iszlámot, hiszen 
Kamerun –két északi szomszédjával, Nigériával és Csáddal együtt- a Boko 
Haram nevű, az Iszlám Állammal szövetségesi viszonyt ápoló dzsihadista 
terrorszervezet befolyási övezetének epicentrumában helyezkedik el. „Európa 
folyamatosan iszlamizálódik, és ez mind Afrikára, mind az egész világra negatívan 
hat” –helyezte globális kontextusba az európai folyamatokat az afrikai püspök. 
Fuanya püspök az interjúban az egyenes és őszinte beszéd mellett is lándzsát 
tört: „Fontos, hogy a színtiszta igazságot mondjuk, egyértelműen fogalmazzunk, 
mert ha kételyekben hagyjuk a híveket, el fogják hagyni az egyházat.” 
 Piármentes, úgyis mondhatnánk: őszinte, világos beszéd. Ilyet vár el Jézus 
a mai apostolutódoktól, hogy Mesterükhöz hasonlóan az Evangélium olajától 
világító lámpások legyenek, ne pedig a világ elvárásait kiszolgáló béresek. Fájó, 
hogy ez már Európában nincs meg, sőt ott sem, ahonnan a legjobban várnánk.  
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