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RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HAVI LAPJA –XVIII/ 11. 2019. Szent András hava

A római panteon műemléképülete
SZENTEK KIS KALENDÁRIUMA NOVEMBER 1-5-IG
MINDENSZENTEK: A MEGDICSŐÜLT EGYHÁZ FŐÜNNEPE
November 1-i parancsolt főünnep gyökerei keletre vezetnek, ahol már a IV.
században húsvét körül tartották az összes vértanú ünnepét. A mai bizánci naptár a
pünkösd utáni vasárnapon tartja. Az ókori Róma egyik építészettörténeti csodája a
fönti képen látható panteon, amely a pogány római istenségek közös kultuszhelye
volt. A kereszténység térnyerésével ezt a pogány szentélyt Szűz Mária és az összes
mártírok bazilikájává szentelték május 13-i ünneppel. Mindszent mai ünnepét a VIII.
századi Angliában és Írországban ünnepelték először november 1-én, amelyet a IX.
században Európa is követett. A megdicsőült Krisztussal az istentiszteleti közösség
középpontjában szentjei is jelen vannak, mint testének megdicsőült tagjai. Ők Jézus
megváltó kegyelmének gyümölcsei és tanúi, az ő tiszteletük ezért végső soron
Krisztusra irányul, és húsvéti jellege van. Saját prefációja világossá teszi, hogy az
ünnep nemcsak a szentté avatott szenteket foglalja magába, hanem „megdicsőült
testvéreink kórusát” is. A liturgiája bennük példaképet és közbenjárót lát.

HALOTTAK NAPJA: A SZENVEDŐ EGYHÁZ ÜNNEPE
Általános emberi szokás ünnephez kapcsolódva a halottakra emlékezni, amely
a pogány Rómában is létezett, mint azt a Parentalia igazolja. Már a II. századtól van
tanúság arról, hogy az ilyen megemlékezés magában foglalta a halottakért végzett
imádságot, amely gyorsan összekapcsolódott az Eucharisztia ünneplésével. A VII.
században Sevillai Szent Izidor előírta szerzeteseinek, hogy a pünkösdhétfői misét a
megholtakért ajánlják föl. Ezt sok templom és kolostor követte keleten is. Halottak
napja 998-ban született Odilo clunyi apát rendeletére, amely szerint november 2-án
a neki alárendelt kolostorokban tartsanak ünnepélyes megemlékezést minden megholtról. Ez hamarosan általánossá vált nyugaton. A XV. századi velencei
domonkosok szokásából adódik az a kiváltság, hogy –nem kötelezően- minden pap
három szentmisét mondhat. 1915-ben XV. Benedek pápa ezt kiterjesztette az egész
egyházra (egy misét egy vagy több nevesített halottért, a másodikat az összes
megholtakért és a harmadikat a pápa szándékára). Dicséretes hagyomány a virágos
sírokhoz már mindenszentek délutánján körmenetben kivonulni, és a halottakért
könyörgő ájtatosságot végezni. A sírokat szentelt vízzel meghintik és rajtuk mécsest
gyújtanak az örök világosságra, Jézusra és az örök életre utalva. Sok zeneszerző írt
rekviemet a halottaknapi miseszövegekre.
PORRES SZENT MÁRTON
Spanyol édesapától és néger édesanyától született 1579-ben, a dél-amerikai
Peru fővárosában, Limában. Fiatalon gyógyszerészetet tanult, később a
domonkosok közé lépve ezt a tudását a szegények iránt nagylelkűen gyakorolta.
Kemény és alázatos életet élt, mint a legszentebb Oltáriszentség nagy tisztelője.
1639. november 3-án halt meg Limában.
BORROMEI SZENT KÁROLY
1538-ban született a lombardiai Aronában. Miután világi és egyházjogból
doktorátusát megszerezte, nagybátyja, IV. Pius pápa bíborossá kreálta (1560), majd
Milánó érsekévé nevezte ki (1563). A tridenti szent zsinat (1545-63) elveit követő jó
és igaz főpásztor volt, aki zsinatokat és vizitációkat tartott, őrködött a katolikus
erkölcsök és a rend fölött. Milánóban halt meg 1584. november 3-án.
SZENT IMRE HERCEG
Székesfehérváron született 1007-ben Szent István királyunk és Boldog Gizella
fiaként, akit Szent Gellért nevelt szentté. A királyi udvarban a rejtett élet útját járva a
teljes testi-lelki tisztaságot ajánlotta égi urának, amelyet házasságában is megőrzött.
Előttünk ismeretlen felesége méltó lehetett az ifjú herceghez, mert az erényt többre
értékelte, mint a gyermekek utáni vágyat. 1031. szeptember 30-án
vadkanvadászaton halt meg. Szent László király kérésére Szent VII. Gergely pápa
emelte a szentek sorába atyjával és nevelőjével együtt 1083. augusztus 20-án

A VÉGSŐ IDŐK
bekövetkezésének jeleiről Joel próféta és Szent János apostol is ír. Ez utóbbi
halálával véget ért a teljes isteni kinyilatkoztatás, viszont az utóbbi kétszáz év során
az isteni gondviselés Szűz Mária jelenései által újból figyelmezteti az emberiséget a
bűnbánatra és a megtérésre. Miasszonyunk La Salette-i próféciái már 1846-ban a
mai kor egyre súlyosabb visszaéléseire utalnak. A sátán befurakodott az egyházba,
és már a csúcsán van. Napjaink történései visszaigazolják ezeket a jövendöléseket.
„Róma elveszíti hitét és az Antikrisztus székhelye lesz… az egész univerzum
terror alá kerül és sokan hagyják majd félrevezettetni magukat. Az egyház háttérbe
szorul…” A La Salette-i látnoknő, Melánia az egyház háttérbe szorulásáról ezt írta:
1. az emberek nem fogják tudni, melyik a valódi pápa; 2. egy ideig a szentáldozat
nem lesz érvényes a templomokban. (Amit egyes papok tesznek, az istengyalázat!)
A Jelenések könyve így ír a hamis prófétáról: „bárányhoz hasonló”, aki feje
lesz a hamis egyháznak. A hamis próféta „félrevezeti a földön élőket”. A legnagyobb
csaló lesz, aki valaha is élt a földön: megtestesítője a báránybőrbe bújt farkasnak,
színlelve mindazt, ami nem ő. A hívők közül sokakat eretnekségbe visz és előkészíti
a földet az Antikrisztus imádására. A Katekizmus megerősíti, hogy Krisztus második
eljövetele előtt az egyháznak át kell esnie egy utolsó nagy próbatételen, amikor
nagyszámú hívő hite megvizsgálásra kerül… egy vallási félrevezetés alakjában,
amely hitehagyást eredményez. (CCC675).
A Madonna azt állította Gobbi atyán keresztül:„Az egyházi szabadkőművesség
a hierarchia tagjai között terjedt el, amit megjövendöltem Fatimában. A Sátán
behatol az egyház csúcsára. A szabadkőművesség feladata Krisztus egyházának
lerombolása egy új bálványt fölépítve: egy hamis Krisztust, egy hamis egyházat.”
Ismeretlen elkövetők (akik még tudják, mi a katolikus hit és a templom)
megelégelték a „Pachamama” (Földanya) szobrok (5 db) jelenlétét a római Santa
Maria in Traspontina templomban, és múlt hétfőn azokat a Teverébe dobták.
Videójukhoz az alábbi közleményt adták: „Egyetlen okból tettük: A mi Urunkat,
Jézus Krisztust, áldott Édesanyját és mindazt, aki Krisztust követi, a saját
egyházunk tagjai támadják. Ezt mi nem fogadjuk el! Többé nem maradunk
csöndben! Elkezdtünk cselekedni, MOST!” A mezítelen várandós nőket ábrázoló
pogány szobrokról ellentmondó értelmezések láttak napvilágot. Egy perui pap (?)
szerint ez a Szűzanyát és magát Istent is ábrázolja, aki „egyszerre Atya és Anya”. A
pán-amazóniai szinóduson kitett változatról pedig egy amazóni püspök azt állította,
hogy az a „termékenységet, a nőt, az életet” szimbolizálja. A szinódus több újságírókommentátora szerint ez a pogány bennszülöttek Földanya termékenység-istennője.
Ezen szobrok és a velük kapcsolatos szertartások jelenléte a Vatikánban és
Róma katolikus templomaiban a szinódus kezdete (okt. 6.) óta mélyen (és jogosan!)
sérti sok igaz katolikus hitét és érzékenységét. A vatikáni szóvivő szerint a szobrok
ellopása szégyen, a párbeszéd elleni akció és inzultus a bennszülöttek ellen.
A pogány bálványok egy része sajnos előkerült, de egy még nagyobb botrányt
elkerülendő, végül nem tették ki a szinódust záró misén. (A pogányság jelképei az
aranyborjú, Baál istenség, amelyeket Mózes és Illés rombolt le. Az új pogányság
pedig most épül. Minek kell még jönnie, hogy mindenki megértse, most vannak
beteljesedőben a korunkra vonatkozó jövendölések?)

„Pachamama” vagyis a Földanya-istennő(k)
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI NOVEMBER 1-2-3-ÁN
(Évközi 31. vasárnap: Porres Szent Márton)
1./ Az anyaszentegyház teljes búcsút engedélyez napi egy megholtnak november 1jén déltől november 3-a éjfélig templom-, november 1-től 8-áig temetőlátogatással.
Föltételek: szentáldozás (szükség esetén gyónás), ájtatos imádság a megholtakért
(Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség).
2./ A N(emzetközi) E(ucharisztikus) K(ongresszus)-est keretében „A hit kiárusítása”
c. dokumentumfilmet nézzük meg hétfő este 18 órától a hittanteremben.
3./ Kedd Szent Imre herceg ünnepe, szombat pedig a Lateráni-bazilika búcsúja.
4./ Szombat de. 9 órától kérjük a hívek segítségét a plébániakert rendbetételéhez.
5./ Írassatok szentmiséket külön vagy a fapersely borítékjain keresztül a halottakért.
6./ Jövő vasárnap tartjuk a novemberi nagygyűjtést.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h G +hívek; +Zeller János és neje Haraszti Eszter
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: Porres Szent Márton; november 3.
8h G
+hívek; +Tóth Luca, +Sándor férje, +Sándor fia és +rokonok
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10 h G
Kedd 18 h
Szerda 7 h
Csütörtök 18 h
Péntek 7 h
Szombat 18 h
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Pro populo: élő híveink és adakozó jótevőink; +Horváth Pál
+hívek
+hívek
+hívek; +Juhász Károly, +szülők és élő családtagok
+hívek
+hívek; +Móricz Lajosné Mária édesanya (27. évf.)
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