
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. július 7-14.  
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 14. vasárnap) 

 
1./ Kedden du. ½ 3-kor lesz kedves hívünk, Darnyik Gáborné Erzsike temetése 
a rákoskeresztúri köztemetőben, gyászmiséje pedig aznap este 19 órakor itt. 
 
2./ Csütörtökön, Szent Benedek ünnepén este 18 órakor a rákoskeresztúri 
evangélikus templomban Szurasenkó Dániel blockflöte-virtuóz ad koncertet. 
 
3./ Szombat este 18 órakor a Fatimai Szűzanyát köszöntjük rózsafüzérrel. 
 
4./ Írassatok szentmiséket a nyári hónapok hétköznapjaira is. A mai nagy 
gyűjtéskor bizalommal számítunk bőkezű adományaitokra.        

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 19 h G +Kiss János és +hozzátartozók             É 
ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP: július 7. 
8 h   G                   +id. Fekete János édesapa    É    
9 h   G                              Mező Gróf Panna keresztelője    CS  
10 h G            +keresztszülők                                                                            É                                         
Kedd 14.30 h       +Darnyik Gáborné Erzsébet temetése a Köztemetőben             É 
          19 h             +Darnyik Gáborné Erzsébet OB. (gyászmise feketében)           É                                                               
Szerda 7 h                                                                                                               CS 
Csütörtök 19 h    +János édesapa és Gabriella lánya, vmint +dédszülők               É                                                                                      
Péntek 7 h            +Veres József                                                                            CS 
           16 h                  Kádár Botond és Karsai Noémi esküvője                             É 
Szombat 18 h                     Fatimai ájtatosság rózsafüzérrel                                  CS 
                19 h                                                                                                           É 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP: Lellisi Szent Kamill; július 14. 
8 h    G        A Soós- és a Váczi-család +tagjai      É                                                                                     
9 h    G                          Grünfelder Amira keresztelője     CS                        
10 h  G               A Vígh-család élő és +tagjai     É                                        
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NAPIER BÍBOROS: A PC KORUNK FŐ ERETNEKSÉGE 
 

     A német Marx bíbornok megjegyzésére, amelyben kifejtette, hogy nekünk, 
keresztényeknek bocsánatot kellene kérnünk a szexuális devianciákat művelőktől, 
a dél-afrikai kardinális, Napier bíboros roppant szellemesen így reagált Twitteren: 
„Isten mentsen! Legközelebb azért kell majd bocsánatot kérnünk, hogy a 
házasságtörést bűnnek tekintjük. A politikai korrektség a jelenkor fő eretneksége!”  
 

JÉZUS VAJON MIT MONDANA? 
 

 Az itt közölt hírek valahogy mindig kimaradnak a hivatalos egyházi médiumokból: 
 

1./ Immár két éve, hogy a stuttgarti Szent Mária katolikus templomot változatos 
célokra használja föl a plébánia a liturgikus szertartások mellett: a templom tánc-
előadásnak és kerekasztal-beszélgetésnek ad otthont, de időnként használják 
étteremnek, kávézónak, művészeti (?) galériának és piactérnek is. 
     Tavaly ezen visszaélések miatt mintegy hatszázan fordultak írásos panasszal 
Gebhard Fürst rottenburg-stuttgarti püspökhöz, majd a német püspöki karhoz. 
Mint mondják: kezdeményezésük nem járt sikerrel. A panaszra idén januárban 
Fürst püspök csak annyit közölt, hogy „foglalkozik az üggyel”, és a nem liturgikus 
rendezvényeknek próbálnak megfelelőbb helyet keresni. A püspöki kar az ügyet a 
püspökség belügyének tekinti. (Tehát felelősség nincs! –a szerk.) E közönyös 
válasz után hamvazószerdán ugyanebben a templomban nőknek hirdettek 
táncelőadást és közös indiai „kundalini” jógát 15 eurós belépőjegyért. Március 
végén a templom bolhapiaccá változott, amelyben étel-ital árusítás és mozgó 
csocsóasztal várta a nagyérdeműt. Ugyanitt nemrég Stuttgart muzulmán 
mecsetjeit bemutató kiállítást nyitottak. (Forrás: Kath.net) 
      
2./ Szentmisét mutatott be az „LMBT PRIDE /prájd/” („meleg büszkeség”) fesztivál 
tiszteletére (???) a Vatikán kommunikációs tanácsadója, az LMBT-lobbista (???) 
James Martin SJ a New York-i Assisi Szent Ferenc-templomban. Június 29-i 
„szentbeszédében” azt mondta, hogy az utóbbi években „sok pozitív előrelépés 
történt az LMBT katolikusok számára az egyházban, amelyet két szóban lehet 
összefoglalni: Ferenc pápa”. Neki ilyen barátai vannak, és közülük nevezett ki 
számos bíborost, érseket és püspököt. –jelentette ki James Martin. (Ugyanezt 
állította egy éve Carlo Maria Viganó c. érsek, volt amerikai nuncius is. Igaz, ő ezt 
vádként fogalmazta meg.) (Forrás: Katolikus Válasz) 
      
3./ Magyarország sem maradhat le a fejlődésben, amelyről a magyar jezsuiták 
gondoskodnak: „Jézus lakomája a Szabadság hídon” –akár esik, akár fúj, tűzhet a 
nap is- hirdeti a plakátjuk. Egyéni és közösségi szabadságunk (véletlenül sem a 
hitünk! –a szerk.) záloga a Titok, akinek legigazibb vonásait töredezett 
világunkban a Názáreti arcán ismerjük föl. Ünnepeljük életünk forrását és csúcsát, 
az Úr titokzatos vacsoráját (?), a szentmisét –Fővárosunk Szabadság hídján isteni 
szabadságunkkal. (Bizonyára a templomok már dugig vannak, ezért csak a hídon 
talált megfelelő helyet performanszának a szervező, Sajgó Szabolcs SJ –a szerk.) 


