
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. április 10-17. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI  
(Húsvét 3. vasárnapja) 

 
1./ Szerda reggel ½ 8-tól fatimai ájtatosság lesz, csütörtök du. 17 órától pedig a 
Farkas-házaspár történelemóra-sorozata folytatódik. Mindkettőre többen jöjjetek! 

 
2./ Egy hét múlva lesz Jópásztor vasárnapja: a papi és szerzetesi hivatások világ-
napján de. 10  órakor Ngamba Albert kongói kispap mond szentbeszédet. 
 
3./ Jövő vasárnap de. a 10 órás latin nyelvű koncert-nagymisén a budai Szent 
Alberik-vegyeskar J. Haydn: Szent Miklós-mise c. ordináriumát énekli motettákkal. 
      Szintén jövő vasárnap lesz a mentőszolgálat javára szervezett Jótékonysági 
Kóruskoncert is du. 17 órától itt a templomban. Mindenkit hívunk és várunk! 
 
4./ Jövő vasárnap tartjuk az áprilisi nagyszabású gyűjtést templomunk 
fönntartására, valamint a sekrestye és a szentély fűtésrendszerének megjavítására.  
 
5./ Megújítandó képviselő-testületünkbe, kérjük, javasoljatok új tagokat. A 
következő két hét alatt a hátsó faperselybe dobják a cédulát a jelöltek neveivel, s 
közülük lesz a választás. A jelölés szempontjai a Híresztelőben olvashatók.        

 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 18 h  +Várkonyi Sándor (30. évf.)                                                          É                 
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: április 10. 
8 h   M               +Maróti József édesapa (7. évf.)                                                  É                     
9 h   G               A Bójás-család halottai (közben 1 fiú és 1 lány keresztelője)      É                                                              
10 h Zs              Élő Zsuzsanna                                                                             É                       
Kedd 18 h         +Váradi Mária feleség és édesanya                                             É                                 
Szerda 7 h        +Szabó Sándor és +Apollónia szülők; 7.30 h Fatimai áhítat       CS                                                                        
Csütörtök 18 h                                                                                                      CS 
Péntek 7 h                                                                                                             CS 
Szombat 18 h   +Kiss Károly (születésnap) és élő hozzátarozói                            É                                      
HÚSVÉT 4., JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA: április 17. 
8 h   M               +id. Maslowski Ferenc és neje Anna                                             É                              
9 h   Zs              +Simon Ferenc (70. évf.)                                                               É                                         
10 h G               Papi és szerzetesi hivatások és a verbita kispapok                       K                 
17 h  K                                     Jótékonysági Kóruskoncert                               É-Z         

 

 



KIK LEHETNEK AZ EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI? 
(Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata) 

 
4.1. Csak azok a katolikusok lehetnek a képviselőtestület tagjai, akik: 
    a./ tartósan az egyházközség területén laknak, 
    b./ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az 
egyházközség életében, 
    c./ teljesen cselekvőképesek, 
    d./ az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének 
közösségéből, 
    e./ megbérmálkoztak, 
    f./ egyházi hozzájárulásukat (egyházadó) rendszeresen fizetik,  
    g./ 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek, 
    h./ készek e feladat ellátására. 
 
4.2. A jelölésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a jelölt ismerten vallásos és 
tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és vállalja a 
vele járó munkát is. Továbbá példaadó egyéni és családi életet él (jó hírű), apostoli 
lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmezett tárgyalóképességgel rendelkezik. 
 
4.3. A választott tagok száma 4000 fős egyházközségünk esetében 15 fő. (5 póttag 
is jelölhető a választási eredmény sorrendje alapján arra az esetre, ha valamelyik 
választott vagy kinevezett tag nem tudja feladatát betölteni, közülük lép helyére a 
sorban következő póttag.) 
 

„NAGYON KERESZTÉNY GYEREKEK”: a norvég gyámügy túlkapásai 1. 
(Miért is olyanok az európai társadalmak, amilyenek?) 

 
     Először olvasva a következőket, hamar kiderül, hogy nem szenzációhajhász 
cikkek, hanem egy sokak által irigyelt társadalomban történtek meg. A történetek 
főszereplője a norvég állami gyermekjóléti szolgálat. Egy indiai családtól azért vették 
el a gyermekeiket, mert a szülők –indiai szokás szerint- kézzel etették őket, és a 
kicsik időnként szüleik ágyában aludtak. Egy amerikai nő bűne az volt, hogy „rendes 
táplálék” helyett szoptatta 19 hónapos kisbabáját, és az –állítólag – fejletlenebb volt, 
mint a norvég átlag. A gyermeket azóta átnevezték és örökbe adták másnak az 
anyja tiltakozása ellenére.  Egy brazil nő esetében is hasonló indokkal akartak 
beavatkozni, de ő bemenekült hazája nagykövetségére. A legfelháborítóbb eset 
miatt már több világvárosban, így Budapesten is tüntettek a norvég nagykövetségek 
előtt: ötgyermekes román-norvég frigyről van szó. A vallásos és jómódú Bodnariu-
família gyermekeit is elvették, mert állítólag „keresztény radikalizmusban” nevelik 
őket. A 7 és 9 éves kislányok iskolaigazgatója tett bejelentést a gyámügynél azzal, 
hogy a gyerekek nagyon keresztények, az iskolában bibliai történeteket mesélnek 
társaiknak, és a nagymama otthon azzal „terrorizálja” őket, hogy Isten megbünteti a 
bűnösöket.    (A Magyar Nemzet március 26-i számából vett cikk közlését folytatjuk.)  
 
 
 


