RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. május 26-június 2.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Húsvét 6. vasárnapja: tömegtájékoztatási világnap)
1./ Ma mindenki érezze kötelességének, hogy részt vegyen az Európaparlamenti választáson. Most a „lét a tét”: megmaradhat-e a kontinens s benne
hazánk annak, aminek megismertük, vagy önként átadjuk az új honfoglalóknak
2./ Kedd este 19 órakor Merva Péter atya mond primíciát újmisés áldást adva.
3./ Áldozócsütörtök este bevesszük a föltámadt Krisztus szobrát mennybemenetelére emlékezve, amelyet jövő vasárnap ünnepel az egyház.
HETI MISEINTENCIÓK
Szombat 16 h
Bóka Johanna, Kulcsár Krisztián keresztelője
16.30 h
Gajdos Gábor és Bogdán Ildikó esküvője
18.30 h
Loretói litánia
19 h
+Imre báty (89. születésnap)
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA: tömegtájékoztatási világnap; május 25.
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8h G
Az európai választások: Európa és hazánk megmaradása
É
9h G
Ünnepélyes loretói litánia É; 9.30 h 1 fiú és 1 lány keresztelője CS
10 h G
+Akkermann József és neje Margit, vmint +fiuk, Attila
É
Hétfő 12 h
+Mátyás János temetése a Köztemetőben, sírnál ravatalozva! É
Kedd 19 h
+Rokay Janka Mária és élő Tüzes Johanna (névnap)
É
Szerda 7 h
+Kinga kislány (46. évf.)
CS
10 h
+Bór Károly és neje újratemetése Rákospalotán
É
Áldozócsütörtök 19 h BB Élő Veronika hálaadása (78. születésnap)
É
Péntek 7 h BB +Balázs Ferenc édesapa (2. évf.)
É
Szombat 19 h BB A Bójás-család +tagjai
É
HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA: Urunk mennybemenetele; június 2.
8 h KG
+ifj. Maslowski Ferenc férj (24. évf.)
É
10 h GM

+Balogh Ferenc édesapa

É
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EGY PRÓFÉTIKUS BESZÉD MAI BETELJESEDÉSE
Charles de Gaulle (sárl dö gól) francia elnök 1962-ben adta meg Afrika ma
legnagyobb országának, Algériának a függetlenséget. Beszédében kifejtette, hogy
Franciaország miért nem tudja integrálni a muzulmánokat. Az alábbiakban közölt
prófétai szózatát az elmúlt 56 év igazolta. Sok európai nem érti: ez már valóság!
„Nagyon jó, hogy léteznek sárga franciák, feketék, vagy barnák. Ez is azt
bizonyítja, hogy Franciaország nyitott minden faj számára és egy világegyetemes
szemlélettel rendelkezik. Viszont ez csak egy feltétellel lehetséges: ha ők a teljes
lakosságnak csak egy csekély hányadát képezik. Ha ez nem így lenne, azt
jelentené, hogy Franciaország már nem lehetne Franciaország. Mindenekelőtt mi
egy európai fehérbőrű etnikumot alkotunk, gyökereink a görög-latin kultúra
alapjaiból erednek, és katolikus keresztények vagyunk. Ne gyertek nekem
gyermekmesékkel! Muzulmánok? Jártatok már ott, hogy lássátok őket? Láttátok
őket turbánjaikkal és ruházatukkal? Teljesen nyilvánvaló, hogy azok nem franciák!
Akik az integrációt propagálják, annyi eszük van csak, mint egy kolibrinek, még ha
nagy tudósnak is képzelik magukat. Próbáljátok meg integrálni az olajat az
ecettel: öntsétek össze egy üvegbe, majd rázzátok jól össze. Egy idő elmúltával
ismét különválnak. Az arabok azok arabok; a franciák pedig franciák. Valóban azt
hiszitek, hogy Franciaország népessége magába tudna szívni tízmillió muzulmánt,
akik holnap már húsz-, holnapután pedig már negyven-millióan lesznek? Ha most
megvalósítjuk Algéria Franciaországhoz való integrációját, ha Algéria minden
arabja és berbere franciának fog számítani, hogyan fogjuk tudni megakadályozni
őket abban, hogy ne jöjjenek át ide, a kontinentális Franciaországba, ahol sokkal
magasabb az életszínvonal? Szülőfalum mostani neve Colombey-les-DeuxÉglises, vagyis Colombay a Két Templomnál; hamarosan Colombey-les-DeuxMosquées, azaz Colombey a Két Mecsetnél lenne…” Ez mára már megvalósult.

Nálunk már 500 évvel ezelőtt megépültek a mecsetek, törökül a dzsámik és a
minaretek. A fönti képeken Pécs török kori műemlékeit láthatjuk. Balra Gázi
Kászim pasa dzsámija, amely ma a pécs-belvárosi plébániatemplom; jobbra a
Petőfi (Kórház) téren Jakováli Hasszán Pasa dzsámija és a minaret, amely ma
múzeum. Ez maradjon, vagy visszaálljon eredeti funkciója?

