
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. július 3-10. 
 
 
 A szentmise imádságaiban és szentírási szövegeiben gyakran hallunk a 
békéről. Ez ugyanis Isten egyik legnagyobb adománya számunkra. A béke 
megvalósításának fontos feltétele a kiengesztelődésre és megbocsátásra való 
készség. Kérjük ehhez Urunk hathatós kegyelmi segítségét. 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI JÚLIUS 3-ÁN 
(Évközi 14. vasárnap: Szent Tamás apostol) 

 
1./ Itt a július. Isten szeretetében viszont nyáron sincs vakáció. Hétfő és kedd 
kivételével köznap is gyakrabban gyertek a templomba Istent keresni, ministrálni.   
 
2./ Írassatok a nyári köznapokra Istennek tetsző miseszándékokat élőkért, holtakért. 
 
3./ Jövő vasárnap tartjuk a júliusi nagygyűjtést.   
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat  19 h Zs +Kiss János és +hozzátartozók          É 
ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP: Szent tamás apostol; július 3. 
8 h   M               +Fekete János édesapa (33. évf.)      É                           
10 h Zs              Pro populo: élő híveink és jótevőink; +édesapa és +keresztapa   É 
11 h Zs                                 Herneczky Viola keresztelője                                     CS                

Hétfőn és kedden nincs szentmise!                                                                                                                
Szerda  7 h BB      + Kálmán Lajos – OB   (VI-22-én temették)                               É                                    
Csütörtök 19 h BB +id. Szabó László férj és édesapa (születésnap)                     É                                                                                                        
Péntek 7 h BB              Ad. Int. Ord.                                                                        CS                          
Szombat  19 h Zs   + dr. Lukács Tibor- OB (VI.16-án temették)                              É                                                            
ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP: július 10. 
8 h    M        +Veres József (születésnap)       É                                                                                    
                                                                                             
10 h  Zs             +Horváth István                                                                               É                                         
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FÁY ZOLTÁN: NULLA SALUS 2. 
(In Magyar Idők, 2016. IV. 30., 11. oldal –a cikk vége rövidítve) 

 
     Az interjúnak aktuálpolitikai üzenete is lehet, nem véletlenül szólalt meg az 
emeritus pápa. Ugyanis az Európa társadalmi, vallási és etnikai összetételét 
megváltoztató bevándorlási hullám kapcsán számos humanitárius érv hangzott el 
a sokféle okból útra kelő, több kontinensről érkező, döntően mohamedán 
migránsok befogadásának elősegítése érdekében. A megmentést kizárólag 
fizikai-anyagi vonatkozásban értelmezik. 
     Ferenc pápa rögtön megválasztása után e kérdéssel, a kontinens mind 
nagyobb problémájával foglalkozott. Első útja 2013-ban Lampedusára vezetett, 
melynek közelében 1998 óta mintegy 20.000 bevándorló fulladt a tengerbe. 
„Senki sem felelős testvéreink haláláért? Senki sem vállalja a felelősséget, 
mindenki másra mutat? –tette föl a kérdést szentbeszédében. Majd a kezdődő 
ramadán alkalmából üdvözölte a muzulmán testvéreket (ők vajon mikor üdvözlik a 
keresztényeket? –a szerk.). „Az egyház közel van hozzátok egy számotokra 
méltóbb élet keresésében” –üzente a menekülteknek. (?)  
     Áprilisban 3 muszlim családot (keresztényt véletlenül sem –a szerk.) választott 
ki Leszboszon, hogy a Vatikán költségén befogadja és eltartsa őket. A repülőn 
tartott sajtótájékoztatón az Il Messaggero munkatársa fölvetette, a pápa miért nem 
beszél a bevándorlók sikertelen integrációjáról, és miért nem a háború sújtotta 
térség keresztényeit támogatja. Válaszában a pápa az integrációt nagyon 
fontosnak nevezte, és elmondta, technikai okok miatt választottak 3 mohamedán 
családot; két kiszemelt keresztény családnak ugyanis nem voltak rendben (?) a 
papírjai, és a mohamedánok ugyanúgy Isten gyermekei.  
     Másfél héttel a jezsuita Menekültszolgálat (JRS) fönntartásában működő Astalli 
központ 35. évfordulójára videón üzenve ajándéknak (!) nevezte a bevándorlókat, 
akik hídként köthetik össze a távoli népeket, és így megteremthetik a különböző 
kultúrák és vallások találkozását. Ez lehet az út közös emberségünk újbóli 
fölfedezéséhez –mondta. A pápa persze fontosnak tartja a hithirdetést: a Szent 
Márta-ház kápolnájában néhány nappal ezelőtt tartott szentmise homíliájában a 
keresztény élet 3 jellemzőjéről, a hithirdetésről, a közbenjárásról és a reményről 
beszélt –kiemelve, hogy a keresztény ember nem hallgathat Jézusról. Mégis úgy 
tűnik, hogy a III. élvezred kereszténye már egyáltalán nem tartja elsődleges 
feladatának, hogy a halhatatlan lélekkel rendelkező embertársát Krisztushoz 
vezesse. Vagy azért, mert meggyöngült a megváltásba vetett hite, vagy mert a 
kereszténység nélkül is üdvözülhet bárki. Lehetséges, hogy fontosnak tartja, de 
úgy véli, erről hallgatni kell. Fontosabbnak tartja a multikulturalizmus 
megerősödését, amely valódi emberségünk felfedezését teszi lehetővé. Ezzel 
szemben XVI. Benedek pápa azt hangsúlyozta, hogy az egyház nem önmagából 
ered, túlmutat önmagán, és az egyházba nem egy bürokratikus eljárással lehet 
belépni, hanem a keresztség szentsége által.  
     Az osztrák püspöki kar munkatársa szerint Szíriából, Afganisztánból vagy 
Iránból érkeztek azok a (muzulmán) migránsok, akik megkeresztelkedtek (kb. 40-
en). Ez különleges bátorság tőlük, mert sem a küldő, sem a befogadó közösség 
nem támogatja a kereszténységet. (Vége)      


