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ROBERT SARAH BÍBOROS, ÉRSEK 
 

 A guineai (/Fr.-/Ny.-Afrika) Conacry kiérdemesült érseke az Istentiszteleti és 
Szentségi Kongregáció (már perifériára űzött, de még helyén lévő) prefektusa a 
francia Valeurs Actuelles (valőr zaktüell=aktuális értékek) című folyóiratnak adott 
2019. március 27-i riportjában legújabb könyvéről és megírásának indítékairól 
beszélt. Ebben ez az igazhitű főpásztor, igaz tanító és próféta az egyház jelenlegi 
súlyosan válságos helyzetét Jézus nagypénteki elárulásához hasonlította. 
 „Ez a könyv elsősorban a világosságra és a bölcsességre való fölhívás, mert 
az egyház ma nagy válságban van. Azt reméli, hogy olvasói megkapják azt az 
örömöt, melyet Isten Fia adhat reménységben a sötétség idején.”  
 Az emmauszi tanítványok epizódjának címét magyarázva kijelentette: „A 
helyzet, amelyben ma van az egyház, minden részletében arra a nagypéntekre 
emlékeztet, amelyben Krisztust elhagyták apostolai; akit Júdás elárult, mert a saját 
elképzeléseinek megfelelő Krisztust akart, aki politikai kérdésekkel foglalkozik.” A 
kiváló kardinális „számos papra és püspökre” rámutatott, akiket ma szó szerint „a 
politikai és társadalmi kérdések babonáztak meg. Krisztus a világ világossága. Hogy 
fordulhatott el az egyház e fénytől és bonyolódott pusztán materialista kérdésekbe?” 
 Bár helye van az egyházban a menekültek problémájáról beszélni, de „Jézus 
Krisztus az első és legjelentősebb, akiről beszélni kell.” A menekültek gyakran olyan 
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erők miatt hagyták el hazájukat, „akik elhagyták Istent, és akiknek minden a pénzről 
és a hatalomról szól”. 
 Sarah kardinális azt mondta, hogy „a katolikus egyháznak vissza kell 
szereznie missziós lelkületét, hogy az embereket Jézus Krisztushoz vonzza, 
megtanuljanak imádkozni és megbocsátani, mint Krisztus, aki a remény.” 
 Emlékeztetve olvasóit az Ótestamentumra, Sarah bíboros elmagyarázta, hogy 
„mindig is voltak árulók az egyházban. Bátran ki merem mondani, hogy ma a papok, 
a püspökök és még a bíborosok is tartanak attól, hogy hirdessék mindazt, amit Isten 
tanít, és hogy tovább adják az egyház tanítását. Ez az oka annak, hogy homályosan 
és pontatlan dolgokat mondanak azért, hogy elkerüljék a kritikákat, és ezért üdvözlik 
a világ bolond fejlődését.” Ez az adaptáció szerinte árulás. Így ezeket a 
gondoskodás nélküli pásztorokat úgy jellemzi, mint akik nem védik nyájukat és 
elhagyják a juhokat, sőt ha nem tanítják a hitet, elárulják küldetésüket. Ez történik 
ma. Az ember nem tudja többé, kihez forduljon.  
 Sarah bíbornok elismeri, hogy a papok nagy többsége hű maradt küldetéséhez 
(amely nem evilági célokra szól! –a szerk.), hogy tanítsa, irányítsa és megszentelje 
a lelkeket. Viszont van egy (növekvő) kisebbség, amely engedett a gonosz 
kísértésnek, hogy az egyházat a nyugati társadalmak jelenlegi értékeihez igazítsa. 
 

SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLAT NOVEMBER 15-20. KÖZÖTT (6 nap/5 éj) 
1. nap: 10.50 h-kor indulás Budapestről Tel-Avivba (15 h), ahol városnézés, 

csakúgy mint Jaffában. Este szállás és vacsora Galileában. 
2. nap: Reggeli után utazás a Genezáreti-tóhoz: fölkeressük Tabhgát, a 

kenyérszaporítás hegyét, Kafarnaumot, Kánát és Názáretet, szállás, vacsora. 
3. nap: Reggelit követően megyünk a Tábor-hegyre, a Jordán folyóhoz, Jerikóba, 

Zakariás platánfájához, a Karantal-hegyhez és Betlehembe; szállás, vacsora. 
4. nap: Reggeli után a Születés templomába megyünk, majd a Holt-tengerhez, 

ahol fürödhetünk, iszapolhatunk. Este vacsora és szállás Betlehemben. 
5.  nap: Egész nap Jeruzsálem: Olajfák-hegye, Miatyánk-templom, Mennybe-

menetel-kápolna, Getszemani-kert, Szent Sír-bazilika, Via Dolorosa, bazár, 
Siratófal, Sion-hegy, Dávid sírja, utolsó vacsora terme, Dormitio-templom. 
Szállás és vacsora Jeruzsálemben. 

6.  nap: Reggeli, majd indulás a pásztorok mezejére. Jeruzsálemben a Kneszet, 
a menóra és az Izraeli Múzeum (holt-tengeri tekercsek) megtekintése. Tel-Aviv 
repülőteréről 16.30 h-kor indulunk, Budapestre 19 h-kor érkezünk. 

Részvételi díj: 290.000. -Ft (előleg: 116.000.- Ft); továbbá reptéri illeték: 34.500.- 
Ft, BBP-biztosítás: 13.600.- Ft , kötelező borravaló 35 dollár. 
Utazás: a Liszt Ferenc-repülőtér B termináljáról az El Al gépével, helyben busszal. 
Szállás és ellátás: 3 csillagos szállodákban félpanzióval. 
Információ: KOCZKA TOURS 2600 Vác, Széchenyi u. 1. fszt. Nyitva: 9-16 h. 
Tel./fax: +36/27-304-861. www.koczkatours.hu. info@koczkatours.hu. 
 

A KATOLIKUS OLTÁR  
A római katolikus rítusban a pap a szentáldozatot a templom többi részétől 
elkülönített legszentebb helyen, a szentélyben mutatja be, mint azt tették a zsidók is 



 

 

a Szentek Szentjében. Az oltáron számunkra Jézus Golgotai keresztáldozata 
valósul meg. A századok során a hívő nép nem sajnálta az áldozatokat és a 
költségeket, hogy olyan oltárokat építhessen, amelyek méltó helyei az ünnepi 
áldozatnak (nem lakomának!), melyet rajtuk bemutatnak azért, hogy elővételezzék 
róluk az igazi és mennyei Szentek Szentjét. Íme egycsodálatos barokk szentély: 
 

          
 
és íme egy mai, lepusztított, protestáns étkezőasztallá silányított „oltár”. Az utóbbi 
50 évben sok tízezer gyönyörű, mennyeit sugárzó katolikus oltárt romboltak le, hogy 
eleget tegyenek a „szent” zsinat előírásainak, amelyek az Oltáriszentségbe vetett 
hitet is megingatták. Nélkülözi a szépet és nemeset, eltávolít a szenttől és a hittől is. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI ÁPRILIS 7-ÉN 
(Nagyböjt 5., fekete vasárnapja: De la Salle Szent János) 

 
1./ Ma este 18 órakor a Rotunda Énekegyüttes ad koncertet a barokk egyházi 
kórusmuzsika gyöngyszemeiből neves művészekkel: Váradi Zita, Zubor Imre, 
Gáspár László, Balogh Lázár. Vezényel: Tóthné M. Annamária. Mindenkit várunk. 
 
2./ Hétfő, kedd és csütörtök este 18 órakor Tampu-Ababei József pestszentlőrinci 
főplébános úr mond szentmisét és tart lelkigyakorlatot. Előtte ½ 6-tól gyóntat. 
Lehetőleg ne hagyjuk virágvasárnapra és a nagyhétre a húsvéti szentgyónást! 
 
3./ Péntek este 18 órakor a Hétfájdalmú Szűzanyával járjuk a keresztutat. 
 
4./ Szombat de. 9 órától kérjük a kedves hívek segítségét a plébánia tavaszi 
kertrendezéséhez; du. 17 órától pedig ájtatosságra hívjuk a Fatimai Szűzanya 
tisztelőit.  
 
5./ Egy hét múlva virágvasárnap. De a 10-es korális nagymise kezdetén tarjuk -jó 
idő esetén az udvaron- a barkaszentelést körmenettel, majd templomunk énekkara 
a Lukács-passiót énekli motettákkal.  
 
6./ 6 napos szentföldi zarándoklatot hirdetünk november 15-20. között összesen 
338.000.- Ft-ért. Részletek a főkapu belső tábláján és az Élő Kövekben. 
 
7./ Ma tartjuk az áprilisi nagyszabású gyűjtést, számítva bőkezű adományaitokra 
templomunk fönntartását segítve. Húsvéti képeslapok 50.- Ft-ért kaphatók a hátsó 
nagy fapersely fiókjaiból.                                                                        

 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 18 h    +Kiss Károly (69.) és élő Norbert unoka (20. szn.), élő cs.tagok  É                                                                                    
NAGYBÖJT 5., FEKETE VASÁRNAPJA: április 7. 
8 h    G               +Maróti József férj és édesapa (sznap)     É                                   
10 h  G               Pro populo; +Bede István Kálmán OP. sac.                                  É                   
18 h  RÉ             A barokk egyházi kórusmuzsika gyöngyszemei                     É-Z                          

Hétfő 18 h TAJ +szülők                                                                           triduum 1 É 
Kedd 18 h TAJ +Miksi Jánosné Mária OB. (holnap temetjük)                triduum 2 É                                             
Szerda 7 h G     +Zoltán (28 éves volt)                                                                     É 
           12 h         +Miksi Jánosné Mária szórótemetése a Kerepesi temetőben       É          
Csütörtök 18 h TAJ +Elvíra                                                                    triduum 3 É                                     
Péntek 7 h         Beteg Törekiné Margit            É
  18 h                                      Keresztúti áhítat                                                 É 
Szombat 17 h H                              Fatimai áhítat                                                  CS 
                18 h G +Alajos és Erzsébet keresztszülők                                                É        
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