RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. február 21-28.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Nagyböjt 2. vasárnapja, február 21.)
1./ Az Adoremus márciusi száma átvehető a sekrestyében.
2./ Szerdán Szent Mátyás apostol ünnepe lesz.
3./ Péntek este 18 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban.
4./ Szombat de. 9 órakor az első szentáldozásra készülő gyermekeket gyóntatjuk.
5./ Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h
Élő Judit (34. születésnap)
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA: február 21.
8h M
Élő Kiss Csenge Mária (13. születésnap)
9h G
+Katalin édesanya
10 h Zs
Élő Zsuzsanna (születésnapi hálaadás)
11 h G
Derhán Dominik és Dorina keresztelője
Hétfő
Ma nincs szentmise!
Kedd 18 h
+dr. Merva Ferencné Magdolna édesanya (2. évf.)
Szerda 7 h
Élő Gyula
Csütörtök 18 h
+Ilyés Aurél férj és édesapa OB. (fekete, 18-án temettük)
Péntek 7 h
12.30 h
+Gál Imréné Gizella temetése az Újköztemetőben
18 h
Keresztúti áhítat
Szombat 9 h
Elsőáldozó-jelöltek gyóntatása
18 h
+Gál Imréné Gizella OB. (lila, tegnap temettük)
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA: február 298
8h M
Élő Gizella (73. születésnapi hálaadása)
9h G
10 h Zs
+Kinszler Béla és +Schneider Erzsébet
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ÉHEZÉS ÉS PAZARLÁS
Két hete, farsangvasárnap volt az éhezők világnapja az egyházban. Az
emberiség egyik, kisebb része tobzódik az élelmiszer-fölöslegben és pazarol, a
másik, sokkal nagyobb hányada pedig nem jut elegendő mennyiségű és minőségű
táplálékhoz és ivóvízhez. Gondoljuk át, vajon mi mennyi élelmiszert pazarolunk.
Magyarországon évente közel 2 millió tonna élelmiszert dobnak ki a háztartások
vagy az élelmiszeripar és a kereskedelem szereplői; a fölösleges áru töredékét lehet
megmenteni, és eljuttatni a rászorulóknak. A 2006. évi Eurostat-kutatás szerint 1,8
millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe. A magyar fogyasztók 400 ezer tonna
táplálékot dobnak ki, 1,4 millió tonnát pedig az élelmiszerlánc többi szereplője.
Ehhez képest csepp a tengerben, amit a Magyar Élelmiszerbank Egyesület meg tud
menteni. Tavaly 2600 tonna élelmiszer-felesleget sikerült eljuttatni segélyszervezeteken keresztül a mintegy 250-300 ezernyi rászorulónak. Két éve 1600
tonna árut vettek át. Hazánkban a törvények nem teszik lehetővé az élelmiszerek
forgalomba hozatalát, sem a fogyaszthatósági, sem a minőség-megőrzési időn túl.
Ezért a boltok a valós lejárati idő előtt akciózzák vagy eladományozzák termékeiket.
A BŰNBÁNAT PÉLDAKÉPE: CORTONAI SZENT MARGIT
A fiatal Margit lelkébe édesanyja ültette a hit magvait és az ima szeretetét, akit
hétéves korában elvesztett. Fölcseperedvén kibontakozó szépségével nőtt az
elismerés és a szeretet utáni vágya.
Egy fiatal nemes versengett szerelméért, amit el is nyert. A 17 éves Margit ezért
elhagyta a szülői házat. Drága ruhákba öltözött, lovon és hintón járt és büszkén
fitogtatta szerelmese gazdagságát, melyből neki is bőven jutott. Az asszonnyá érett
Margit életében nagy fordulatot hozott az 1273. esztendő. Nemes „élettársa” sétálni
ment az erdőbe kutyájával, ahonnét soha nem tért vissza. Két nap múltán az agara
egyedül jött haza. Margit útnak eredt, aki szerelme több késszúrástól kivérzett
holttestét egy tölgyfa alatt végül megtalálta. Gyászruhát öltött, és haza akart menni,
de a szülői házba mostohájától fölingerelt apja nem engedte vissza még
gyermekével sem. A cellei ferences kolostorba tért vezekelni, ahonnan a
házfőnöknő fiatalságára hivatkozva elküldte. Jámbor asszonyok segítő
közbenjárására három évvel később beléphetett a ferences harmad rendbe. Ezt
követően is sokat küzdött a kísértésekkel és harcolt a szépségével; haját lenyírta,
arcát bekormozta, rongyokba öltözött, böjtölt és a szegényeket segítette. Egy nap
azt kérte Krisztustól, nevezze őt lányának. Isten azonban fölnyitotta szemeit, hogy
újra lássa bűneit. Az isteni tisztaság megérintette és átjárta szívét, amelyet kitárt a
kegyelem előtt. Ezután egyedüli öröme volt együtt hordozni a keresztet Jézussal. Az
emberek szentként kezdték tisztelni, de ő kellő alázatossággal megvallotta előttük
ifjúsága vétkeit. Egy félreeső cellában élte mindennapjait, továbbra is a bűn
árnyékában, kísértések közt. Környezetében rágalmak terjedtek el róla, lelkiatyja is
bizalmatlanná vált iránta. Új lelkivezetést keresve Sienába helyezték át. 50 évesen,
1297. február 22-én halt meg Cortonában. XIII. Benedek avatta szentté 1728-ban.

