
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. július 21-28.  
 
 

OLYAN VILÁGOT ÉLÜNK, 
 

ahol a jó a rossz, a rossz meg a jó; az ártatlan a bűnös, és a bűnös az ártatlan; az 
ostobaságot fényezik, a tudást megvetik; a becsületest vádolják, a becstelent 

megkövetik. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 16. vasárnap: Brindisi Szent Lőrinc) 

 
1./ Kedd  Svéd Szent Brigitta (Európa társvédőszentje), szerda Árpád-házi 
Szent Kunigunda, csütörtök id. Szent Jakab apostol, péntek pedig Szent Anna 
ünnepe.  
 
2./ Az Adoremus augusztusi száma átvehető a sekrestyében. A következő két 
hétben a Híresztelő nem jelenik meg.                                           

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h G                Nyilas Adél keresztelője          CS
         19 h G     Élő Katalin                                                               É 
ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP: Brindisi Szent Lőrinc; július 21. 
8 h   G                 +Szabó Ferenc és neje (32. évf.)      É 
9 h   G                                    Bogdány Szófia keresztelője     CS    
10 h G          +Katalin édesanya      É                                                                               
Kedd 19 h                             Kedden nincs szentmise!                                                                               
Szerda 7 h          +Kinga kislány (névnap)                                                              CS                      
Csütörtök 19 h    Élő Anna édesanya (névnap)                                                      É                                               
Péntek 7 h           Élő Anna édesanya (névnap) és lánya Dórika                             É                                  
Szombat 19 h      Két beteg testvér gyógyulása                                                      É                                              
ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP: július 28. 
8 h    G +id. Maslowski Ferenc és neje Anna (névnap) és +Márta lányuk (névnap)É                                                                                       
                                                                                              
10 h  G                 +özv. Mózer Ferencné      É                                    
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SVÉD SZENT BRIGITTA, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE 
 

     Svédországban született 1303-ban. Kislányként adták férjhez. Nyolc gyermek 
édesanyja lett. Gondosan fölnevelte őket. Belépett Szent Ferenc harmadik 
rendjébe. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Ekkor 
alapította a róla elnevezett szerzetesrendet. 1349-ben Rómába költözött, ahol 
kiváló erényeivel mindenkinek példát mutatott. 1372-ben penitencia gyanánt 
szentföldi zarándokutat vállalt. Több művet is írt, melyekben az általa megélt 
misztikus élményeket beszélte el. Rómában érte a halál. 
     Misztikus életében a Szűzanya elmagyarázta Brigittának, „Hogyha egy pápa 
megengedi a papoknak, hogy testi házasságot kössenek, Isten olyan súlyos 
büntetéssel fogja őt sújtani spirituális úton, mint aminő súlyos igazságos testi 
büntetést szab ki a törvény az olyan emberre, aki olyan súlyos bűnt követett el, 
hogy azt érdemli, hogy kivájják a szemét, kitépjék a nyelvét, levágják az ajkait, az 
orrát és fülét, amputálják a kezét és a lábát, testében folyjon el az összes vére 
úgy, hogy a teste kihűljön, és végül a hulláját vessék a kutyák és más vadállatok 
elé. Ehhez hasonló dolog történik spirituálisan azzal a pápával, aki szembe megy 
a fönt említett rendelkezéssel és Isten akaratával, és megengedi a papoknak, 
hogy házasodjanak. Emiatt az ilyen pápától Isten teljesen elveszi a spirituális látás 
és hallás képességét, a spirituális szavakat és tetteket. Spirituális bölcsessége 
teljesen kihűl, végezetül halála után lelkét a pokolba vetik örök szenvedésre úgy, 
hogy a démonok eledele lesz örökké, vég nélkül.” 
     A téma újra előkerül az ősszel esedékes pán-amazóniai szinóduson. Ennek 
egyik –Bergolio által- kinevezett, de már nyugalmazott- püspökével az osztrák 
OFP televízió interjút készített. Erwin Krautler korábban Brazíliában szolgált. Az 
egyházmegyéjében 800 olyan kisközösség működött, ahol világiak végeztek 
lelkipásztori feladatokat, 2/3 részben nők. Pap évente csak néhány alkalommal 
jött. Vasárnapokon csak igeliturgia volt szentáldozás nélkül. Krautler püspök az 
interjú során az alábbi (eretnek) kérdést tette föl: „Ha ezeknek a közösségeknek 
2/3-t nők vezetik, akkor miért nem lehet nőket fölszentelni és hagyni, hogy az 
Eucharisztia szolgálatát vezessék vasárnapokon?” Mint mondta, vitatéma lesz a 
szinóduson a „viri probati”, a kipróbált (házas) férfiak pappá szentelésének 
lehetősége. Egyébként pedig jobban szereti a „gendersemleges personae 
probatae” (kipróbált személyek) kifejezést, mert ez alatt férfiak és nők egyaránt 
érthetők. (Nehogy már szegény nők kirekesztve érezzék magukat –a szerk.) Arra 
számít, hogy a nőknek „legalább a diakónussá” szentelését sikerül elérni a 
szinóduson: „Azt mondanám, hogy az első dolog az lesz, hogy a helyi püspökök 
és a püspöki konferenciák –eleinte csak Amazóniára korlátozva- jogot kapnak 
majd arra, hogy nős férfiakat szenteljenek papokká. Sok nő van –nem mind 
apácák-, akik teljesen egyházközségüknek élnek. Családjuk van, de nagyobb 
családjuk az egyház. Miért ne mehetnénk el egyszer odáig, hogy kezdetnek 
legalább diakónusoknak fölszenteljük őket, legalább végre egyszer.” (Forrás: 
Katolikus Válasz). XVI. Benedek pápa –híven II. János Pál és pápaelődei világos 
tanítása szerint- hitet tett az Úr szándéka mellett: ez a szentség csak férfiaknak 
szolgáltatható ki. Egyébként pedig imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért! 
No, ez az, amit -hitetlensége miatt- a mai ember nem akar: imádkozni. 


