
 
JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA ELÉ 

 
 Húsvét 4. vasárnapja már évtizedek óta a papi és szerzetesi hivatások világ-
napja. Jézus, a Jópásztor ismeri juhait és juhai is ismerik őt, aki nem béres, és ha 
kell, élete árán is megvédi juhait –adja vissza Krisztus szavait szeretett tanítványa, 
Szent János, a legfiatalabb apostol. Ezzel az ősi képpel üzeni ma is a Megváltó, 
hogy az általa alapított és Péter apostol irányítására bízott egyház vezetőkből és 
vezetettekből álljon. Az apostolok utódai, a püspökök; közülük első Szent Péter 
mindenkori utóda, Róma püspöke, a pápa. Ők a Jézustól kapott papi hatalom 
teljességét birtokolják a tanítói, prófétai és bírói hatalommal együtt. Ezeket osztják 
meg különböző mértékben a kézrátétel által az áldozópapság soraiba tartozó 
egyházfiakkal és a szentelési fokozatban alattuk lévő diakónusokkal, vagyis a 
szerpapokkal. Előbbiek nem szentelhetnek föl senkit az egyházirend fokozataira, 
utóbbiak pedig nem mutathatják be a szentáldozatot és nem adhatják föl a betegek 
szentkenetét; minden mást ők is végezhetnek. Jézus hívta és küldi őket, mint 
bárányokat a farkasok közé, hogy elvigyék az evangéliumot minden néphez, 
megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére. Hivatásuk isteni 
eredetű, a Szentlélek általi személyes megszólításon alapul (Jöjj, kövess engem!), 
küldetésük pedig nem evilági célok megvalósítása, hanem az evangélium, vagyis az 
örömhír megismertetése és a szentáldozat bemutatása. Földi életüknek is mennyei 
célja van: Isten szolgálata. Ma egyre többen az ember szolgálatát várják az 
egyháztól. Csalódniuk kell. Jézus azt mondta, az én országom nem e világból való. 
Isten szolgáinak szívét Istennek kell kitölteni. Ez a kultusz alapja is. Ha Isten 
helyébe az ember lép, emberkultuszról beszélünk. Ez volt a humanizmus gyökere is 
már a XV. sz. óta: mindennek mértéke az ember. Az ember földi boldogulásának 
szolgálatára formálódtak a különböző társadalmi szervezetek. Ezeknek kell 
megoldani az emberiség földi problémáit, nem az egyháznak. Az egyház is részt 
vesz azonban az emberek szolgálatában a szeretet parancsolata alapján: iskolákat 
és kórházakat működtet. Ezt azonban nem rendelheti alá Isten szolgálatának, 
hiszen arra nincs más szervezet, mint az alá- és fölérendeltségre épült egy, szent 
katolikus és apostoli anyaszentegyház. Az egyház nem rendelheti alá magát a 
gyorsan változó világ olykor szeszélyes, de mind gyakrabban bűnös elvárásainak 
(nők pappá szentelése, melegek házassága stb.) pusztán azért, hogy népszerűbb 
és ezért széles körben elfogadott(abb) legyen. Aki hisz és a hitben kitart, üdvözül, 
aki nem hisz, elkárhozik –tanítja Jézus. Lesz mindig egy szent maradék, amelynek 
hite és imádsága miatt remélhetjük az Úr irgalmát. Hogy pedig legyen az Úr akarata 
szerinti üdvösségműnek, az egyháznak számban és minőségben elegendő 
szolgájalegyen és népünk a Szent István-i úton maradhasson, kérjétek az aratás 
urát, küldjön munkásokat aratásába, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés. 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HAVI LAPJA –XV/4. szám 2016. Szent György hava 
 

1 Péter 2,5 



 
 

MÁRTON ÁRON gyualfehérvári püspök SZÓZATA PAPJAIHOZ 
 

 Krisztus követségében jártok, induljatok hát bátran, fölemelt fejjel és elszánt 
lélekkel! Legyetek az igazság védelmezői, és a szeretet apostolai. Közvetítsetek 
Isten és az emberek között. A szentmiseáldozat és a szentségek erejével nyissátok 
meg az eget, és hozzátok le, közvetítsétek bőségesen a beteg emberiség számára 
Isten gyógyító kegyelmét és megváltó irgalmát. Legyetek a bénának lába, a vaknak 
szeme, az árváknak, szegényeknek és az elesett szenvedő emberek nagy 
tömegének gondviselő atyja. Vállaljátok a gondjaitokra bízott hívek küzdelmes 
életét, sorsát és bajait, és álljatok az őrhelyeken hősi elszántsággal a legnagyobb 
veszély idején is, ahová küldettek.  
 Lehet, hogy üldözéseket kell elszenvednetek; lehet, hogy gúnyolnak és sárral 
dobnak megdobni benneteket; lehet, hogy a hála és elismerés helyett hálátlanság 
lesz a fizetségetek. Szent hivatásunk teljesítésétől azonban nem riaszthat vissza 
sem börtön, sem az emberi tekintetek. Az igazság védelmében és a szeretet 
szolgálatában az üldöztetés, börtön nem szégyen, hanem dicsőség…  (1944. V. 18.) 
 

„NAGYON KERESZTÉNY GYEREKEK”: A norvég gyámügy túlkapásai 2. 
 

 Tavaly novemberben a norvég állami gyermekjóléti szolgálat emberei 
kivonultak az iskolába, és a szülők értesítése nélkül kihallgatták a gyermekeket. 
Mivel azok arról is beszéltek, hogy szüleik néha elfenekelik őket, ha rosszalkodnak, 
már haza sem mehettek –azonnal a gyermekjóléti szolgálat intézetébe vitték őket. 
Ezután kivonultak a családhoz, a két kisebb (öt- és kétesztendős) fiút is „védelem 
alá” helyezve, majd miután a fiúktól arról értesültek, hogy az édesapa egyszer 
megrázta a kisbabát (orvosi vizsgálatok szerint ennek nincs nyoma), elvették a 
szülőktől az alig három hónapos csecsemőt is. A gyerekek azóta nevelőszülőknél 
vannak, és a hatóságok megindították az örökbefogadási procedúrát is – a helyi 
gyermekvédelmi törvény alapján ugyanis elég már a gyanú is –bizonyíték nélkül-, 
hogy a vér szerinti szülők nem felelnek meg a gyermeknevelés követelményeinek. 
Az édesszülők még karácsonyi ajándékot is csak a nevelőszülőkön keresztül 
küldhettek gyermekeiknek. 
 A bukaresti sajtóban és a közéletben is nagy port kavart föl a pünkösdista 
család kálváriája, amely mellett még a román ortodox egyház vezetése is kiállt (ami 
nagy dolog), mert szerintük a család a születés, a növekedés és az oktatás 
természetes közege, a keresztény  európai civilizáció alapértékeinek szellemében”. 
 A politika is megmozdult a család mellett állást foglalva. Delegáció ment a 
családhoz, ahol megállapították, hogy a körülmények tökéletesen alkalmasak a 
gyermeknevelésre. Az ügyben Brüsszelben is fognak tárgyalni: 42 EP-képviselő 
kezdeményezte a norvég gyermekvédelem ellentmondásos működéséről szóló vitát. 
 A családjuktól elszakított gyermekeket norvég nyelvi környezetben helyezik el, 
így az anyanyelvüket hamar elfelejtik. Egy kisfiaitól 2011-ben megfosztott cseh 
édesanyának pl. megtiltották, hogy az évente engedélyezett kétszer 15 perces 
látogatáson  anyanyelvén szóljon a fiaihoz, és nem emlegethette a cseh 
nagyszülőknél töltött időket sem. 



 
 

BENCSIK GÁBOR: MIÉRT JÖNNEK? (Magyar Demokrata 11/ III.17. cikke alapján) 
 Miért, mi célból jönnek a migránsok? A válasz valószínűleg –amilyen meglepő, 
olyan nyilvánvaló- ez: fogyasztani. Birtokba venni mindazokat a javakat, amelyeket 
mi, a fejlett világ lakói birtokolunk, vagy legalábbis birtokolhatnánk. 
 Mi teszi ezt lehetővé? A globalizációnak az a megnyilvánulása, amely bárki 
számára bejárhatóvá teszi az egész bolygót. A világ legszegényebb országaiban is 
milliókra tehető azoknak a száma, akik elég pénzt képesek fölhalmozni ahhoz, hogy 
legalább odafelé, a Földnek akár az ellentétes pontjára is eljussanak. Ez az utóbbi 
harminc évet leszámítva soha nem volt így. 
 A migránsokat a globalizációnak az a megnyilvánulása készteti indulásra, 
amely minden információt elérhetővé tesz: a fejlett országok életnívójának láttatása 
a hírek, a filmek, a reklámok révén, melyek összefüggnek a tévével és az internettel. 
Európa eszmei fölkészületlensége a tömeges migrációra az, ami lehetővé teszi a 
migránsoknak a belépést oda, ahol vágyaik kielégítését remélik. Miért éppen most? 
Mert mára összegződött kritikus tömegűvé mindaz, ami évszázadokon át érlelődött. 
Minden nagyobb társadalmi mozgásnak hosszú előzményei vannak. A probléma 
egyik gyökere az ipari forradalomban keresendő. Ennek eredménye, hogy a 
termelés logikája megfordult: a meglévő szükségletek kielégítése helyett egyre 
nagyobb arányban az új szükségletek kielégítése, vagy a megtermelhető javak iránti 
szükséglet fölkeltése lett a gazdaság célja. Mára mindez odáig jutott, hogy a fejlett 
világ polgárai fogyasztásának akár a háromnegyede is fölösleges, vagy könnyen 
nélkülözhető. E nélkülözhető javak elejére a személyautót tehetjük, a végére pedig 
olyan termékeket, mint a szeletelt, vákuum-csomagolt párizsi. Egész iparágak 
sorolhatók ide: a szépség- és divatipar, a szórakoztató elektronika vagy a turizmus. 
Ezek mindegyike nélkül teljes életet élhetünk. 
 A modern gazdaság motorja a fogyasztás. Ha ez csökken, csökken a 
termelés, a munkahelyek száma, az állami adóbevétel, a közösségi kiadásokra 
költhető pénzmennyiség, ami további fogyasztás-csökkenést generál, tovább 
csökkentve a termelést, és így tovább újra. Egy ország gazdasága a fogyasztás 1%-
os csökkenését is megsínyli, 5%-os csökkenés válságot, 10% pedig már állam-
csődöt eredményezne. A jelenlegi társadalmi szerkezetben a mostani fogyasztási 
gyakorlatot fönn kell tartanunk, amelyet a reklám katalizál. Nélküle nincs rentábilis 
termelés, anélkül meg nincs fönntartható gazdaság. A modern reklám alapvetően 
átalakítja életprogramunkat. A modern korig a létbiztonság megteremtése volt az 
emberek célja: az ennivaló, a lakhatás és a mindennapi élethez kellő eszközök 
birtoklásának biztonsága. A modern ember már nem tart attól, hogy nem lesz mit 
ennie, vagy nem lesz hol aludnia. Ezek már nem célok, hanem adottságok. Az új 
célokat a –hamis- reklámok jelölik ki: a birtoklás vágyát növelik, benne megjelölve a 
boldogságot is. A birtokbavétel valójában nem hozza el a várt elégedettségélményt, 
a birtokba nem vétel (pénzhiány) növeli a boldogtalanságot. A migránsok ugyanezt a 
reklámvilágot látják, bennük is vágyak ébrednek, de kielégítésükre nincs esélyük se. 
A globális média boldogtalanná tette az embereket, mert már tudják, mi az, amit 
mások megkaphatnak, de ők nem. A migránsok elindulnak harmonikus emberi 
kapcsolataikat hátrahagyva, hogy megszerezzék ezeket, és átéljék a reklámok 
sugallta boldogságot. Helyette azonban még nagyobb boldogtalanságot kapnak.  



 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI ÁPRILIS 17-ÉN 
(Húsvét 4., Jópásztor vasárnapja) 

 
1./ Ma, Jópásztor vasárnapján de. a 9-es diákmisén Mawasala M’bela Fabien, 
majd a 10 órás latin koncert-nagymisén Ngamba Albert kongói verbita kispap 
mond homíliát imádságra buzdítva a papi és szerzetesi hivatásokért. 
 
2./ Ma de. 10 órakor Joseph Haydn: Missa Sancti Nicolai  c. ordináriuma hangzik 
el a Szent Alberik-vegyeskar előadásában. Szólisták: Koós Flóra, Ambrus Gabriella, 
Bottka András és Klézli János. Orgonál: Pitter Károly orgonaművész, vezényel: 
Somogyvári Ákos és Ambrus Gabriella (ének- és fuvolaművész). 
 
3./ Ma du. 17 órától Jótékonysági Kóruskoncert lesz hat (a Rotunda-, Missio 
Cantorum, Liszt F-., Harmónia-, Tavasz-, Contrapunto-) kórus és a Néri Szent Fülöp 
Katolikus Iskola csengőzenekara föllépésével a mentősök javára. Sokan jöjjetek! 
 
4./ Főegyházmegyénk és a főszékesegyházi káptalan patrónusa, Szent Adalbert 
szombati ünnepén az esztergomi bazilikában de. ½ 11-kor adják át e kitüntetést 
képviselőtestületünk elnökhelyettesének, Horváth Tamás alpolgármesternek.  
 
5./ Ma tarjuk az áprilisi nagygyűjtést templomunk fönntartására és a sekrestyefűtés 
javítására. Az Adoremus májusi száma átvehető a sekrestyében. 
 
6./ Jövő vasárnap de. 10-kor tartjuk a Márk-napi búzaszentelést, és még egy hétig 
lehet az új képviselőtestületbe delegálandók nevét  a hátsó perselybe dobni. /Offera                                           

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h G +Kiss Károly (születésnap) és élő hozzátartozói                          É            
HÚSVÉT 4., JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA: április 17. 
8 h    M                +id. Maslowski Ferenc és neje Anna szülők                                 É    
9 h    Zs               +Simon Ferenc (70. évf.)       É                                              
10 h  G                 Papi és szerzetesi hivatások és a kongói kispapok     K 
17 h  K                                  Jótékonysági Kóruskoncert                                   É-Z 
Kedd 18 h                                                                                                                CS 
Szerda 7 h           +Erzsébet édesanya                                                                   CS                            
Csütörtök 18 h                                                                                                        CS 
Péntek 7 h           Élő Gyula                            CS            
Szombat 18 h G  +Gábor férj és +szülők                                                                 É                                         
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA: Szent György vértanú; április 24. 
8 h    M                  +Akkermann József és Margit szülők és +Attila fiuk                   É 
9 h    G                  Élő Zoltán és Éva hálaadása 25. ház. évf.-n (áldással)               É 
10 h Zs     Élő Kőhegyi István és Erika (27. ház. évf.) és Máté fiuk sikeres vizsgái  É                                                                       
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