RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Nagyböjt 5. /fekete/ vasárnapja)
1./ Ma feketevasárnapon a miséken pénzadományokat gyűjtünk a szentföldi, a
kapunál pedig a főplébánia szegényeinek, akik részére jövő vasárnapig tartósélelmiszereket veszünk át a plébánián.
2./ Fülöp Ákos esperes, nagytétényi plébános úr tart nagyböjti lelkigyakorlatot
kedd, csütörtök és szombat este 18 órakor a templomban. Sokan jöjjetek már a
húsvéti szentgyónás elvégzése miatt is, melyre ½ 6-tól ad lehetőséget az atya.
3./ A Fájdalmas Anya péntekén is este 18 órakor lesz a keresztút.
4./ Szent József napján, virágszombat este 18 órakor Krisztus Király-kórusunk,
virágvasárnap de. a 10-es nagymisén pedig a Rotunda-férfikar énekli a Lukácspassiót és a gregorián ordináriumot, melynek elején tarjuk a barkaszentelést –jó
idő esetén az udvaron-, majd a barkás körmenetet bent a templomban.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h G +Maróti János édesapa (29. évf.)
É
NAGYBÖJT 5. (FEKETE) VASÁRNAPJA: március 13.
7h H
Fatimai ájtatosság
CS
8h M
Élő ifj. Sándor Norbert, vmint +Kemény Zsigmond és Ábel Ferenc É
9h G
+Máté József édesapa
É
10 h Zs főc. A Balázs- és a Furák-család élő és +tagjai; vmint ad int. ord.
É
G koncel.: Élő Albert SVD kongói kispap és +Vízi Faragó Ildikó
É
Hétfő 7 h
Ma nincs szentmise!
Kedd 18 h FÁ +Bede István Kálmán OP. (5. évf.)
triduum 1. É
Szerda 7 h
+Veres József (névnap)
CS
Csütörtök 18 h FÁ +Németh Lajos férj és édesapa (10. évf.)
triduum 2. É
Péntek 7 h
Élő József ajánlva védőszentje oltalmába
CS
18 h
Keresztút
É
Szombat 12 h G +Szabó László OB. temetése misével a Szt. Pál-templomban É
18 h FÁ +Hernádi József, +Anna és József nagyszülők;
triduum 3. K
valamint a Hernádi-család élő és +tagjai___________________
VIRÁGVASÁRNAP: március 20.
8h M
+Tóth Sándorné Mária édesanya
É
9 h Zs
É
10 h G
+2 József és +családtagok
K

KORTÁRS-PÉLDAKÉPÜNK A SZOLGÁLÓ SZERETETRE: BÁLINT SÁNDOR
(L. Keresztény Élet XXIV/10. számát, 2016. III. 6.)
Napjaink zűrzavaros világában is lehet tudatos, tanúságtevő keresztény életet
élni, ha talán nehezebben is, mint korábban. Erről vall saját szavaival Isten szolgája,
Bálint Sándor (1904-1980) néprajztudós, pedagógus, politikus. Követésre méltó
válaszai emberiek, igazak és keresztényiek. Segíthetnek minket is a magunk
hasonlóan keresztény és hiteles válaszait kialakítanunk.
Hűséges volt istenhitében, kereszténységében és római katolikus vallásában.
Többre tartotta katolikus hitén alapuló meggyőződését, mint egyetemi és
tudományos karrierjét. A II. világháború után megértő, fájdalommal teli szeretettel írt
a katolikus egyházat ért hátrányos megkülönböztetésekről. Ebben a Gondviselés
kezét látta:
„(…) szegény kommunistáink nem is sejtik, hogy az üdvösség eszközeivé lettek:
a püspöki karnak, a magyar hierarchiának kell most végigjárnia azt az utat, amelyen
a hívek már évek óta rajta vannak. Az úr nem lehet kisebb a szolgánál, a pásztornak
is ki kell innia a szégyen és förtelem poharát. Ebben a teljes kiszolgáltatottságban, a
babiloni sorsnak ebben a fojtogató közösségében kell a magyar Sionnak várnia a
szabadulást. (…)”
Látta egyháza és papjai gyarlóságait, és imádkozott értük. A szegedi teológiai
tanárokkal, kispapokkal szoros kapcsolatot ápolt. Ismerte és élte a liturgiát. Tudta,
hogy az egyházban a liturgiának, a szenthagyománynak fontos szerepe és funkciója
van, hogy „általuk közelünkbe jussanak az üdvösség nagy valóságai, és rajtuk
keresztül kapcsolat alakuljon ki az egyházban rejlő kegyelmi világgal: magával az Úr
Jézussal” –emlékezett vissza Belon Gellért (+1987) pécsi segédpüspök.
Az ünnepek, a búcsújáró helyek világa katolikus hitének egyetemességét és
nagyszerűségét sugallták neki: „Itt vagyok piros pünkösd napján a doroszlói búcsún.
Alig éreztem még valahol ennyire az égi és földi szerelem azonosulását, érzéki
voltunk isteni ittasultságát, mint itt. (…) Itt látom és érzem Doroszlón a katolicizmus
erejét, amely nemcsak politika és propaganda, nemcsak világnézeti álláspont,
hanem mindenek előtt kultusszá ragadtatott élet, amelyet napjainkra szinte csak a
nép hitelesít, pedig egyetemes emberi érvényességre hivatott.”
A szerzetesi élet különösen közel állt a szívéhez. Tudomásunk szerint piarista,
ferences és bencés konfráter volt. Vállalta e rendekhez tartozás imakötelezettségeit.
Sudár János visszaemlékezése szerint 1978. november 27-én Kecskeméten avatták
piarista konfráterré. „A meghatódottságtól nem tudtam megszólalni, olyan váratlanul
engem szólítottak elsőnek” –idézi Bálint Sándort. „Végrendeletileg meghagyom,
hogy sírkövemre, ha lesz, ezt véssék rá: Piarista konfráter. Azt, hogy egyetemi
tanár, professzor voltam, elmaradhat.”
Keresztény politikusként is ugyanezeket az elveket képviselte és gyakorolta:
erkölcsös volt, becsületes, a politikában is hű népéhez, magyarságához, de a
keresztény Európához is. 1945-48 között a Demokrata Néppárt országgyűlési
képviselője volt. Lakása a Gellért-hegy oldalán álló pálos kolostorban volt.

