RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. aug. 27-szept. 3.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Évközi 21. vasárnap: Szent Mónika)
1./ Ma karitász-munkatársainkat ajánljuk Szent Mónika mennyei pártfogásába,
lévén emléknapja, hogy a szegények érdekében végzett áldozatos munkájuk
sok érdemet szerezzen számukra. Ruhaosztás lesz a hittanteremben szerda
du. 14-től este 18, valamint csütörtök de. 9-től déli 12 óráig a rászorulóknak.
2./ Szeptember már őszelő hava. Első péntekén reggel ¾ 7-től gyóntatás, ill.
az irgalmasság rózsafüzére, majd kb. ½ 8-tól a Jézus Szíve-litánia
imádkozása.
HETI MISEINTENCIÓK
Szombat 19 h G +Balogh Ferencné Margit
ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP: Szent Mónika özvegy; augusztus 27.
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+Bójás László férj (32. évf.)

Oláh-Kápku Zsombor keresztelője

Ad int. ord.; élő Mihály hálaadása 73. születésnapon
Hétfőn és kedden nincs szentmise!
Szerda 7 h
Élő Balogh Sándorné Gizike és élő családtagjai
Csütörtök 19 h +családtagok és a tisztítótűzben szenvedő lelkek
Péntek 7 h
+nagymama É; kb. 7.30 h Jézus Szíve-litánia
Szombat 19 h G +Merva Ferkó (szül.nap), vmint a Bányai-, a Merva-, a Postaés a Szebeni-család élő és +tagjai
ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP: Nagy Szent I. Gergely pápa; szeptember 3.
8h M
+Terézia és +rokonok
9h G
Handtuch Máté és Fodor Réka keresztelője
10 h Zs
Pro populo; +Pipás Ignác nagyapa
11 h G
Balogh Tamás és Tóth Erika nászmisés esküvője
10 h G
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FIGYELŐ
Ferenc pápa a migránsok befogadására buzdít. Az egyházfő szerint az
egyén biztonsága a legfontosabb. (L. Magyar Idők; 2017. aug. 22., 9. lap)
Ferenc pápa az illegálisan bevándorolni próbálók befogadására buzdított (1)
akár a nemzetbiztonság rovására is tegnap a migránsok és menekültek világnapja
kapcsán, jóllehet azt a katolikus egyház legközelebb csaknem félév múlva, 2018.
január 14-én tartja.
Részletes dokumentumtervezetet tett közzé tegnap a Vatikán, amely
fölvázolja, hogy a katolikus egyház szerint hogyan kellene az európai
országoknak kezelniük a kontinenst sújtó bevándorlási válságot. Ez felszólítja a
tagállamokat, hogy a korábbinál sokkal nagyobb támogatást nyújtsanak (2) a
menekülteknek útjuk minden szakaszán, továbbá humanitárius folyosó
létrehozását javasolja azoknak, akik a háború elől menekülnek.
Ferenc pápa is nyilatkozott a dokumentum kapcsán. A katolikus egyházfő úgy
fogalmazott, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartása „arra kötelez, hogy
mindig elsőbbséget adjunk az egyén biztonságának a nemzetéhez képest”. A
személyi okmányok nélkül érkezőket szívesen kell látniuk a fogadó nemzeteknek,
a kormányoknak pedig még több embert kell segíteniük, akik nyomor és
konfliktusok elől menekülnek –idézte az egyházfőt a távirati iroda. „Szélesebb
lehetőségeket kell kínálni a migránsoknak és menekülteknek, hogy biztonságosan
és törvényesen léphessenek be célországukba. Gyorsítani és egyszerűsíteni kell
a humanitárius vízumok megadásának, a családok egyesítésének eljárását. Az
újonnan érkezőknek megfelelő és emberhez méltó elhelyezést kell fölajánlani,
biztosítani kell hitük és vallásuk gyakorlásának szabadságát (3), és segíteni
beolvadásukat (4)” –fogalmazott a pápa. Hozzátette, az állampolgárság
megadásának eljárása fölgyorsítható, ha a befogadó államok eltekintenek a
pénzbeli és nyelvtudási kötelezettségektől (5). A pápa fölemelte szavát
mindennemű kollektív kiutasítás ellen.
A dokumentumot egyébként a Vatikáni migránsok és menekültek osztálya tette
közzé, amely közvetlenül a pápa utasítására készítette el azt. Tisztviselők
nyilatkozataira hivatkozva a The Independent brit hírportál azt írta, a pápa
szívéhez legközelebb álló ügynek tekinti a bevándorlási válságot. A pápa
Olaszországból Argentínába bevándorolt család szülötte.
(Fölvetődő kérdések: 1./ Európában már nem kell a hatályos törvényeket
betartani? 2./ Miből és miért nyújtsanak sokkal nagyobb támogatást útjuk során a
„menekülteknek”, akik csak az első biztonságos országig menekültek? 3./ Vajon a
közel-keleti térség muszlim országaiban élő keresztényeknek is biztosítva vannak
ugyanezek? 4./ Hogyan olvasszuk be őket, amikor egyáltalán nem akarnak
beolvadni, a nyugati civilizáció törvényeihez alkalmazkodni? 5./ Csak a befogadó
államok társadalmának vannak kötelezettségei?)

