
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. február 24-március 3.    
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 7. vasárnap: Szent Mátyás apostol) 

 
1./ Ma Szent Mátyás apostol ünnepén országos gyűjtés van a katolikus iskoláknak 
 
2./ Kedd este ½ 7-kor előadás a tanteremben az eucharisztikus kongresszusról. 
 
3./ Március 1-én, első péntek reggel ½ 8-kor Jézus Szíve litániával engesztelünk. 
 
4./ Snell György püspök úr 70. születésnapján hálaadó szentmisét mond a madár-
dombi Szent Pál-templomban szombat este ½ 7-kor. 
 
5./ Felnőttek jelentkezését várjuk keresztségi és házasságkötési előkészítőre. 
                                                                                                            

 
Olvasnivaló: Gazdag István: Antidogma. Melegfront. Magyar Demokrata, XXIII/8. 
szám, 2019. február 20-i szám, 34. oldal. 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h Élő Anita, Dávid és Nikolett (születésnap)                                    É                                                                  
ÉVKÖZI 7., „HATVANAD”  VASÁRNAP: Szent Mátyás apostol; február 24.                                                                            
8 h                   +Kerekes Ferenc férj és édesapa (5. évf.)                                    É                                                                 
                                                                                                         
10 h                 Élő Zsuzsanna (név- és születésnapi) hálaadása                         É                                                                              

Kedd 18 h       +Benke Gábor báty (55. sz.nap)                                                    É                                    
Szerda 7 h      +szülők és testvérek                                                                     CS                                    
Csütörtök 18 h Élő Gizike hálaadása 76. születésnapon                                     É                                                  
Péntek 7 h       Élő Kneifel Mihályné Edit                                                              É 
        7.30 h                                 Jézus Szíve-litánia                                              É 
Szombat 18 h G A Rusztem- és a Földi-család +tagjai                                        É                                     
ÉVKÖZI 8. „ÖTVENED”, azaz FARSANGVASÁRNAP: március 3. 
8 h   G              Az +Sarusi- és Tóth-nagyszülők                                                   É                   
                                                                                                                                                                                
10 h G             +dr. Molnár Edit és Molnár Lajosné      É                                                                                
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A KATOLIKUS HIT AZ ISTENTŐL AKART EGYETLEN VALLÁS 
 Athanasius Sneider astanai segédpüspök ezt –rövidítve, de a lényeget ösz-
szefoglalva- így erősíti meg: A Krisztusban való bensőleg természetfölötti fogadott 
fiúság alkotja az egész isteni kinyilatkoztatás szintézisét. Istentől fogadott fiúnak 
lenni mindig ingyenes kegyelmi ajándék. Ez csak a Krisztusban való személyes 
hit és a keresztség által nyerhető el, amint az Úr maga tanítja: „Bizony, bizony, 
mondom neked: ha valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be az 
Isten országába.” (Jn 3, 5-7) Az elmúlt évtizedekben -Karl Rahner után- még az 
egyházi hierarchia bizonyos képviselőitől is lehetett hallani az ún. anoním 
keresztények elméletét: az egyház evilági küldetése végül is abban áll, hogy 
ráébresszen arra, hogy minden embernek az üdvössége Krisztusban van és 
következésként a Krisztusban való fiúvá fogadásban. Ezen elmélet szerint már 
minden emberi lény birtokolja az istenfiúságot személyisége mélyén. Ez viszont 
közvetlenül ellentmond az isteni kinyilatkoztatásnak, amint ezt Krisztus és utána 
az egyház is kétezer éven át változatlanul és kétely nélkül tanította. 
 Erik Peterson, az ismert konverita (megtérő) és exegéta (bibliamagyarázó) 
már 1933-ban hangsúlyozta az ilyen elméletek veszélyeit: senki sem redukálhatja 
a keresztény létet a természetes rendre, amelyben a megváltás Jézus Krisztus 
által megszerzett gyümölcsei betudódnak minden embernek, mint egy bizonyos 
fajta örökség csak azért, mert minden ember osztozik a megtestesült Igével az 
emberi természetben. A fogadott fiúság Krisztusban nem automatikusan garantált 
hatás, mert valaki az emberi fajhoz tartozik. 
 Szent Atanáz is ugyanezt mondja: A teremtett ember csakis a keresztség 
által válhat Isten fiává, amelyben az Isten természetes és igaz Fia Lelkét kapják. 
 Az egyház kezdetei meggyőződését Tertullianus így magyarázza: „Senki 
sem születik kereszténynek, hanem kereszténnyé lesz” (Apol. 18, 5); Szent 
Ciprián pedig: „Annak nem lehet Isten az Atyja, akinek az egyház nem anyja.” 
(De unit. 6.) Isten az apostoloknak és általuk az egyháznak parancsba adta, hogy 
tanítsanak meg minden népet az egyetlen igaz hitre (Mt 28, 19-20). XIII. Leó pápa 
szavai is tanúsítják a Tanítóhivatal minden időkre szóló és megváltoztathatatlan 
tanítását: „Az a nézet, hogy minden vallás egyforma, arra irányul, hogy a vallás, 
főleg a katolikus vallás minden formáját lerombolja, amely az egyetlen igaz vallás 
lévén, nagy jogtalanság nélkül nem tekinthető egyenlőnek más vallásokkal.” 
(Humanum genus enciklika) A kereszténység az egyetlen Isten által akart vallás, 
ezért az nem helyezhető más vallások mellé kiegészítésként. Jézus tanította, 
hogy a benne való hiten kívül nincs más igaz, Istennek tetsző vallás: „Én vagyok 
az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül” (Jn 10, 9). Isten parancsa: „Ez az 
én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” (Mk 9,7) Nem azt üzente: „Hallgathatjátok 
szeretett Fiamat, de hallgathattok más vallásalapítókat is, mert azt akarom, hogy 
különböző vallások legyenek.” Ha Isten akaratának más vallások is 
megfelelnének, nem ítélte volna el Mózes idején az aranyborjút. Az apostolok és a 
keresztény vértanúk is megkímélhették volna magukat a mártíromságtól, ha ezt 
mondták volna: „A pogány vallás és imádás is egy út, amely megfelel Isten 
akaratának.” A földön semmilyen, még a legmagasabb egyházi tekintélynek sincs 
joga fölmenteni más vallású embereket a Krisztusban való kifejezett hit alól annak 
biztosításával, hogy a különböző vallások Istentől akart dolgok. 


