
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. május 27-június 3.  
 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

 
1./ Ma, Szentháromság ünnepén de. 10 órakor 16 gyermek járul először a 
szentáldozáshoz és ad hálát az elmúlt tanévért. Imádkozzunk kitartásukért. 
 
2./ Az egyház parancsban kötelezi híveit a ma véget érő húsvéti szentáldozás 
elvégzésére. Aki hiszi, hogy abban az Úr jön hozzá, köznap is gyakran áldozik. 
 
3./ Csütörtökön este ½ 7-kor végezzük az utolsó ünnepélyes májusi litániát. 
Minél nagyobb számban hívjuk és várjuk a Szűzanyát szerető katolikusokat. 
 
4./ Június Jézus Szentséges Szívének ajánlott hónap, melynek első péntekén 
reggel ¾ 7-kor gyónással, majd kb. ½ 8-kor énekes litániával engesztelünk. 
 
5./ Szombat du. 15 órára kérjük kedves híveink segítségét az úrnapi sátrak 
előkészítésére. Hozzatok szép, nemes fehér virágokat és virágszirmokat. 
 
6./ Jövő vasárnap Úrnapja: de. 9-kor csöndes szentségimádás, a végén ¾ 10-
kor litániával. Kb. 11 órakor kezdődik az úrnapi körmenet.         

 
REND A LELKE MINDENNEK 

 Napjainkban a mindent átható és liberálisan értelmezett emberi jogoknak 
köszönhetően egyre többen felejtik el, hogy a templom szent hely: Isten háza, 
ahol ehhez illő visszafogottsággal kell megjelenni és viselkedni. 
 Homolay Károly A Keresztény Élet (1996. IX 22., már 22 éve!)  Rendet a 
templomokban! c. cikkében a következőket írja: Nyári vasárnap dél-előtt mise 
vége egy budai templomban. A hívek mennek kifelé. Az orgonajáték elhallgat. 
Csönd… helyett… zsibvásár a templomban. Olyan hangerővel, hogy a 
Vámház körúti vásárcsarnok ehhez képest ravatalozó. Hangosan beszélnek, 
kacarásznak (!) a kimenő, hívőknek mondott emberek. Kérem szépen, a 
templomban csöndben kell lenni, amikor nincsenek énekek vagy közös imák; a 
mise előtt és után is! Ez nem kaszinó, hanem templom. 
 Tizenkét éves a lányom. Másfél éves kora óta visszük templomba, 
karban vagy kocsiban tolva. Vallom az isteni Mesterrel: „Engedjétek hozzám a 
gyermekeket!” De neveljétek és tanítsátok is őket! Ha egy kisgyermeknek 

    
 

 



 

nem mondják meg már apró korában, hogy mikor, mit és miért csinálhat, nem 
követelnek tőle semmit, hogyan lesz fegyelmezett keresztény? Ha tetszik, ha 
nem, le kell írni: a szentmise alatt szaladgáló, kiabáló gyerekek igenis, 
zavarják a szent szertartást, a fohászt, az összeszedettséget. Sajnos van, ahol 
ezt még intézményesítik is egyes lelkipásztorok. („Zsibongómise”, ahol azt 
csinál mindenki, amit akar. A kisdedeket ez még nem érdekli, a felnőttek pedig 
a zsibongás miatt nem értenek belőle semmit. Van ennek valami értelme?) 
Öltözködés. Kedves olvasó, kedves hívek, kedves érdeklődő templomba járók, 
betévedők! Ide nem kötelező jönni! Ahogy nem kötelező kirándulni, operába, 
bálba, strandra menni sem. De ha már elmegyünk, mindenhová illik a helynek 
megfelelően öltözni. Az újságíró nem őrült meg, hogy az elmúlt század divatját 
követeli meg templomainkban. Nem. Csak a normális, ízléses és erkölcsös 
(szemérmes, szolídan elegáns) templomi viseletet, nem pedig atlétatrikót, 
topot, alig kombinét, mert meleg van, hanem olyan korrekt öltözéket, amellyel 
kifejezhetjük, hogy szent helyre, Isten házába, sőt Istenhez jöttünk. 
 Kedves Olvasó! Kedves tisztelendő urak és hívek! A liturgikus reformmal, 
a közösség létrehozásával fedezett templomi rendetlenkedés, 
fegyelmezetlenség romboló! Eggyel sem lett több katolikus, mert olyan 
„oldottan lehet viselkedni a templomban”. Egy fővel sem gyarapodott a 
katolikus egyház, mert a liturgikus előírások sokféle (?) értelmezése él a 
gyakorlatban. A szeretet nem rendetlenség. A hit nem egyenlő a 
fegyelmezetlenséggel. Rendet a templomokban! (A mi szabadságunk nem 
csorbíthatja mások szabadságát azzal, hogy aki még hiszi, hogy itt Isten van 
jelen és őt kívánja imádni, róla akar hallani, az miattunk ezt ne tehesse meg, 
hanem tolerálja a növekvő számú rendetleneket.)  

 
HETI MISEINTENCIÓK 

Szombat  19 h G Élő Vera hálaadása 77. születésnapon                              É 
ÉVKÖZI 8., SZENTHÁROMSÁG-VASÁRNAP: május 27. 
8 h   M               +Akkermann József és neje Margit, vmint +fiuk, Attila    É    
9 h   G                            Ünnepélyes loretói litánia      É                                                                                  
10 h Zs              A Bójás-család +tagjai                                                                    É                                     
Kedd  19 h                                                                                                                É 
Szerda  7 h       +Kinga kislány (45. évf.)                                                                CS                      
Csütörtök 19 h +Balázs Ferenc édesapa (1. évf.)                                                   É                                                     
Péntek 7 h                                                     É; 7.30 h Jézus Szíve-litánia              É                                        
Szombat  18 h G  Dékány Tamás és Rápolti Erzsébet nászmisés esküvője           É 
                 19 h G  +Balogh Ferenc édesapa                                                            É                                

ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP: ÚRNAPJA; június 3. 
8 h    G        Az +Tóth- és Erzsébet-szülők      É                                                                                     
9 h    G                                    Szentségimádás     CS                        
10 h  Zs             +Pallag Istvánné Erzsébet nagynéni (31. évf.)     É 
11 h  G                                           Úrnapi körmenet                                              K                                                                                             


