RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. szept. 24-okt. 1.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Évközi 25., Szentírás vasárnapja: Szt. Gellért)
1./ Ma Szentírás vasárnapja a Biblia rendszeres olvasására hív. Legyen saját
katolikus Bibliánk! Jövő vasárnap de. 10 órakor Snell György püspök úr tartja a
rákoshegyi Lisieux (liziő)-i Kis Szent Teréz-templom búcsúját.
2./ Jövő vasárnaptól életbe lép a téli miserend: vasárnap de. 9 órakor lesz
egy rövid diákmise. A korai sötétedés miatt az esti szentmisék októbertől
már 18 órakor kezdődnek. A kedd estiek október 10-től indulnak újra.
3./ Október a szentolvasó imádkozására hív. Ezeket rögtön a köznapi
szentmisék után végezzük, vasárnapokon pedig reggel ½ 8-kor. Kérjük a
kedves hívek sokkal buzgóbb részvételét a köznapi szertartásokon!
4./ Szombat este 18 órától éjfélig szüreti mulatság lesz a református közösségi
házban. Jegyek előregisztációval 500.-, a helyszínen 800.- Ft-ért kaphatók.
5./ Irodaidőben (h-sz-p 10-12 h) vagy a misék előtt lehet körtét és diót szedni a
plébániakertből, amíg a készlet tart.
HETI MISEINTENCIÓK
Szombat G 19 h G +Karkus József és +családtagok
É
ÉVKÖZI 25., SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA: Szent Gellért; szeptember 24.

8h G
+Ludányi Kálmán főplébános (23. évf.)
10 h Zs
Ad int. ord.; az András- és a Vargyas-család halottai
Hétfőn és kedden nincs szentmise! Szerda 7 h BB
Csütörtök 19 h BB Élő Mihály és Rozália szülők
Péntek 7 h MM
Hálaadás
Szombat 19 h BB +Bagi Mátyás és +családtagok
ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP: Lisieux-i Kis Szent Teréz; október 1.
7.30 H
Szentolvasó-ájtatosság
8 h MM
+Móricz Lajos nevelőapa (32. évf.)
9 h BB
A Krusek-család +tagjai
10 h Zs
Pro populo; a Rátkai- és a Hajcsik-család élő és +tagjai
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ÉRVÉNYES-E A RÁDIÓS VAGY TÉVÉS MISEHALLGATÁS?
A vasár- és ünnepnapi (jan. 1. és 6., aug. 15., nov. 1. és dec. 25.) szentmisén
való részvétel kötelezettsége másként vonatkozik az egészséges és másként a
betegségekkel küzdő idős emberekre. Aki egészséges, és semmilyen súlyos,
rendkívüli körülmény (pl. beteg családtagjának ápolási kötelezettsége; utazás, ahol
nincs katolikus templom) nem akadályozza ebben, az köteles részt venni a
szentmisén elejétől a végéig (csak így érvényes a misehallgatás!); számukra ezt
nem helyettesíti a rádiós vagy tévés miseközvetítés.
Aki viszont betegsége vagy idős kora miatt nem tud elmenni a templomba
szentmisét hallgatni, az természetesen nem követ el bűnt távolmaradásával, hiszen
állapota akadályozza az eljutásban, s nem a hanyagsága. Ők viszont jól teszik, ha
élnek a rádión vagy tévén közvetített szentmise hallgatásával. Mindig azt kell
fölmérnie az embernek, hogy nagyobb nehézség nélkül el tud-e menni a
templomba. Ha nem, nyugodtan maradjon otthon, és imádkozással, elmélkedéssel,
bibliaolvasással rádiós vagy tévés miseközvetítéssel szentelje meg a vasárnapot.
Ha hosszabb ideig nem tud eljutni szentmisére, kérje a plébánosát, hogy teremtsen
alkalmat otthonában a szentgyónás és a szentáldozás elvégzésére. Ezt általában a
hó első péntekén szokás teljesíteni.
HOL A HATÁR UDVARLÁS IDEJÉN?
A testi egyesülés helye a házasságban van, és minden olyan cselekedeté is,
amely ezt készíti elő vagy veszi körül a házasélet során. Természetesen az udvarlás
alatt is van helye a szeretet egyre nagyobb fokú testi kifejezésének, ahogyan nő az
elköteleződés foka kettőjük között. Ennek lépései a kézfogás, a csók, az ölelés.
Ebben a testi közeledésben azonban fontos elkerülni a közvetlen nemiséggel
kapcsolatos testrészeket. Ez már a tényleges testi egyesülés idejére való. Nagy
segítség ebben Varga Péter Spílhózni, vagy Tomka Ferenc Biztos út c. könyve.
Az udvarlásnak megvan a maga saját öröme, különlegessége, gazdagsága.
Ilyenkor két fiatal lassan, lépésről lépésre közeledik egymáshoz, építik
kapcsolatukat, végigbeszélik közös életük lényeges dimenzióit (szüleik,
gyermekvállalás, anyagiak, konfliktuskezelés, szabadidő, közös lelkiélet stb.). Van
az udvarlásban egyfajta játékosság, távolság, ami kell ahhoz, hogy mindketten
szabadon és felelősen dönthessenek. Ne annyira arra figyeljenek, ami most még
nincs (a testi egyesülés), hanem próbálják átérezni és átélni az udvarlás adta
örömöket.
A házasság előtti tisztaság megőrzése éppúgy nehéz, amint a hűség megtartása
is az: nagy akaratot és önuralmat kíván mindkettő. Ha nem mindig sikerül teljesen
úgy cselekedni, ahogyan kellett volna, ne csüggedjenek; kezdjék újra! Az udvarlás
időszaka örömteli lesz, és megalapoz egy teljes élethosszra szóló
szeretetszövetséget!

