
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. január 15-22. 
 

ELVÁNDORLÓK ÉS „MENEKÜLTEK”  VILÁGNAPJA 
2000. december 4-én az ENSZ Közgyűlése a „menekültek” világnapjává nevezte ki 
június 20-át, amelyet 2001 óta minden évben ünnepelnek a Genfben 1951. július 28-
án aláírt menekültügyi egyezmény okán; a június 20-i dátum pedig egybeesik az 
1975 óta létező afrikai menekültek napjával. Célja fölhívni a figyelmet a több millió 
„menekültre”, akik üldözés, háború vagy egyéb (főként gazdasági) konfliktusok miatt 
„kényszerültek” elhagyni otthonaikat. A római katolikus egyházban Szent X. Pius 
pápa 1914-ben vezette be január 3. vasárnapjára e napot. Az utóbbi  négy évben e 
téma kommunikálása már mindennapjaink elmaradhatatlan része lett. 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI AZ ÉVKÖZI 2., „MENEKÜLTEK” VASÁRNAPJÁN 
1./ Ma du. 16 órakor lesz templomunkban a keresztény egységéért szokásos imahét 
nyitó igeliturgiája a helyi keresztény felekezetek papjaival, papnőivel és híveivel. 
 
2./ E hét kedden és csütörtökön nincs szentmise. Vegyünk részt az ökumenikus 
imahét igeliturgiáin a következő rend szerint este 18 órakor: hétfőn a 
üdvhadsereg imaház , kedden az újtelepi Szt. Erzsébet  római katolikus templom, 
szerdán az evangélikus, csütörtökön a görögkatolikus, pénteken a baptista, 
szombaton  (17 óra) és vasárnap is  a református templomban (16 óra). 
 
3./ Szerdán Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe lesz.  

MISEINTENCIÓK 
Szombat 18 h Zs                                                                                                     É     
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: remete Szent Pál; migránsok világnapja; január 15. 
8 h   M               +Fekete Jánosné Mária édesanya (48. évf.)                                  É                                                                        
9 h   KG              Ad int. ord.                                                                                     É               
10 h Zs                                                                                                                     É                                                                                 
Kedd 18 h           Ma nincs szentmise! Ökumenikus imaóra az Újtelepi Szt. 
                            Erzsébet templomnál                                                                                                           
Szerda 7 h SzL +Veres József és neje élő Julianna                                              CS                                
Csütörtök 18 h   Ma nincs szentmise! Ökumenikus imaóra a  görök katolikus  
                            templomnál                                                                              
Péntek 7 h MM  Élő Fabien SVD, kongói kispap (névnap)                                     CS                                 
Szombat 18 h Zs  Élő Regina (81. születésnap)                                                    É                    
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP: Szt. Vince és Boldog Batth.-Strattmann László; jan. 22. 
8 h   M                                                                                                                      É 
9 h   Zs              Ad int. ord.                                                                                     É                 
10 h G                                                                                                                      É 

 



 
 

VÉLEMÉNY: Somodi Zoltán: Az iszlám doktrína ismérvei 
 

(In: Magyar Idők 2017. I. 4. 10. oldal; rövid részletek Politikai Iszlám-tanulmányok 
Központi kutatója cikkéből) 

     Az iszlám európai terjeszkedésének egyik legfőbb oka a bevándorláson és a 
termékenységi rátán kívül az, hogy az (egyes –a szerk.) egyházi és politikai vezetők 
vagy nem tudják, mivel állnak szemben, vagy tudják, de nem akarnak föllépni ellene. 
     Dec. 29-én az M1 Ma délelőtt c. adásában Fischl Vilmos evangélikus lelkész 
nyilatkozott az iszlám és a dzsihadista erőszak közötti összefüggésekről. Számos 
olyan kijelentés is elhangzott, amely az iszlám doktrína ismeretében nem állják meg 
a helyüket. Szükséges az ellentétes álláspontot is képviselni. 
     1./ Az iszlám a béke vallása. Ez egy közkeletű tévhit. Az iszlám szó ugyanabból 
az sz-l-m szótőből jön, mint a „béke” jelentésű szalaam szó, azonban a jelentése be-
hódolás. Behódolni Allah akaratának kell, amit egyedül Mohamed közvetítése útján 
ismerhetünk meg, ugyanis a többi, korábbi isteni kinyilatkoztatást az iszlám szerint a 
zsidók és a keresztények meghamisították. Vagyis a Mohamed által közvetített 
isteni akaratnak kell behódolnunk. Aki erre hajlandó, az muszlim, aki nem, az kafír. 
     2./ Szélsőségesség. Valóban nem igaz, hogy az iszlám összes követője 
erőszakos lenne; de sohasem muszlimokról kell beszélnünk, hanem az iszlámról. Az 
iszlám két dolgot jelent, a Koránt és Mohamed hagyományait, a szunnát, amelynek 
követése minden muszlim kötelessége. Vannak muszlimok, akik nem követnek 
minden hagyományt, ám ez az iszlámot nem teszi sem kevésbé szélsőségessé, 
sem pedig a „béke vallásává”. Mi azt tartjuk szélsőségesnek, aki erőszakhoz 
folyamodik, vagy nem alkalmazza az erkölcsi aranyszabályt, mely szerint úgy kell 
bánnunk másokkal, ahogy elvárjuk, hogy velünk bánjanak. Az iszlám ezt nem ismeri 
csak a muszlim és a kafír kettősségét, akikre mindig külön erkölcsi szabály 
vonatkozik: Korán: 48:29: „Mohamed Allah küldötte. Akik vele tartanak, azok 
szigorúak a hitetlenekkel szemben és könyörületesek egymáshoz.” 
     3./ Kereszténység. A könyv (a Biblia) népeinek (zsidók és keresztények) 
különleges bánásmód jár az iszlám szerint. A pogányok, bálványimádók, politeisták 
számára az iszlám két megoldást ismer: vagy megtérnek az iszlámra vagy 
meghalnak. A könyv népeinek harmadik lehetősége is van: dzsizja fejadó ellenében 
megalázva bár, de életben maradhatnak, és korlátozásokkal gyakorolhatják hitüket. 
Korán 9:29: „harcoljatok azok ellen –azok között, akiknek az Írás adatott-, akik nem 
hisznek Allahban és a Végső napban, és nem tekintik tilalmasnak azt, amit Allah és 
a ő küldötte megtiltott és nem vallják az igazság vallását. Harcoljatok ellenük, amíg 
megadják a jótettért járó dzsizját. Lévén, hogy becsületüket vesztettek ők!” 
     4./ Dzsihád. Az iszlám szerint bizony folytathatnak háborút a muszlimok a 
keresztények ellen is, akárcsak bármely hitetlen ellen, hiszen Mohamed parancsot 
kapott, hogy háborút viseljen az emberiség ellen, míg minden tisztelet egyedül 
Allahé nem lesz. Mohamed 2-szer is vezetett hadjáratot keresztények ellen: Muta 
ellen 629-ben, majd Tabuk ellen 631-ben. Ennek végső célja az iszlám világuralom. 
 
 
 


