RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. január 19-26.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Évközi 2. vasárnap)
1./ Ma de. 9-től 10 óráig kis agapé lesz a tanteremben. Este 18 órakor a Kálvin
téri református templomban megnyílik a keresztény egységért szokásos imahét.
2./

AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT RENDJE ESTÉNKÉNT 18 ÓRAKOR

Hétfőn itt a főplébániatemplomban Bába Károly református diakónus;
kedden az újtelepi katolikus templomban Szeker Éva evangélikus lelkésznő;
szerdán a görög katolikus templomban Galambossy Endre róm. kat. plébános;
csütörtökön az evangélikus templomban László Gábor baptista lelkész;
pénteken a református templomban Gulybán Gergely gör. kat. parókus beszél.
Jövő vasárnap du. 16 órakor kezdődik az imahét záró istentisztelete a
baptista imaházban Zsiga Péter róm. kat. plébános vezetésével.
3./ E héten kedden és csütörtökön az esti szentmise a templomban lesz.
4./ Az Adoremus februári száma átvehető a sekrestyében. Az Adoremus, az Új
Ember és a Keresztény Élet előfizetői rendezzék az irodán igénylésüket.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h +Csőke János és neje Ágnes, +Csaba fiuk és a család élő és +t.É
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: január 19.
8h G
+Vígh Mihály
É
10 h G
Beteg Nikolett gyógyulása, vmint +Gréta és Martin
É
Hétfő 18 h
Igeliturgiát tart Bába Károly református diakónus
É
Kedd 10.30 h Fenyves István szórótemetése a Köztemetőben
É
18 h
Élő Rusztem Aladárné hálaadása 90. szül.napján (templomban) K
Szerda 7 h
A Kollár-, a Kovács- és a Mándli-család élő és +tagjai
CS
Csütörtök 18 h +Mezei Sándorné Éva (21-i temetés) OB. (templomban)
É
Péntek 7 h
+ Veres József
CS
Szombat 18 h Élő Bettina (10.) és Dániel (17.) születésnap
É
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP: Szent Timóteus és Titusz; január 26.
8h G
+Mózer Ferencné, +István fia és +Ágnes lánya
É
10 h G
Élő Regina és +Jung Mária Ágnes irgalmasnővér
É

EGY CSODÁLATOS BESZÉD
(Prof. Petr Pit’ha prágai segédpüspök beszéde a Prágai Vár katedrálisában)
Emberek! E lehető legmagasabb titulussal szólítom meg önöket, mert az
ember az Isten képmása és magasztos jelekkel van fölékesítve: lelkiismerettel,
ésszel és felelősséggel. Azért jöttünk össze, hogy emlékezzünk a háborúk és
totalitárius rendszerek áldozataira, nyilvánvalóan azokra, amelyek történelmileg
legközelebb állnak hozzánk.
Ünnepségünk címe Mane Tekel (megméretve könnyűnek találtatott). Ezek a
titokzatos szavak Nabukodonozor fia palotájának falán jelentek meg, amikor
lakomát rendezett, ahol a jeruzsálemi templomból ellopott szent edényeket
megszentségtelenítette. Ez birodalma bukását jelentette. Mert nem tanult saját
apja történetéből.
A főszékesegyház, ahol most vagyunk, nemzeti történelmünk szimbóluma.
Évszázadokon át épült, pontosan meghatározott terv szerint, és megtestesítője
lett azoknak az ideáloknak, melyek apáinkat, nagyapáinkat vezették. Önmagában
ez a katedrális nem azonos ezekkel az ideálokkal, azok magasabban vannak, ott
ahová a magasba ívelő tornyok mutatnak. E a magasságból szólt hozzánk az Úr.
Halottuk szavait, melyek érvényesek voltak a fogságban lévő zsidóknak épp
úgy, mint e főszékesegyház építői számára is. Fájdalmasan érvényesek ma is!
Onnan küldte el Fiát, hogy megmutassa nekünk, kik vagyunk. Hogy csupán
emberek vagyunk, akik a halál felé igyekeznek; de megmutatta azt is, hogy az
ember ideálja az, hogy az Isten képmása, hogy Krisztushoz hasonló lehet. Ez az
élet igazsága, ehhez az ideálhoz kell közelíteni
Ma nekem jutott az a feladat, hogy itt beszéljek. Szorongok, mert a
Mindentudó előtt beszélek, és tudatában vagyok, hogy nem önök előtt állok,
hanem azok előtt, akik ezen ideálokért, az élet Igazságáért képesek voltak földi
életüket föláldozni. Önmagunkért megtenni ezt, nem volna értelme. Az élet
másodlagos. Akikre most gondolunk, miattunk áldozták életüket.
Feladatom beszélni, tehát teszem a feladatom. A megemlékezésnél több az,
hogy okuljunk. Akikre emlékezünk, azért haltak meg, mert az emberek időben
nem tudatosították, hogy veszélyben, bajban vannak. Okulnunk kell. Ismét
veszélyben vagyunk, és ismét nem akarjuk ezt tudatosítani.
Azt mondjuk: békében élünk. Közben folyik a harc, támadások, öldöklés.
Butaságunkban és büszkeségünkben kioktatjuk az egész világot. Azt mondjuk:
„vallásháborúk? Ugyan, középkori értelmetlenség!” Azt várjuk, hogy eldobják
Istenüket. Azért, mert mi ezt már megtettük. De ők ezt nem fogják megtenni, mert
látják rajtunk, hogy ez hová vezet. Lassan kihalunk.
Azt mondjuk: párbeszédet kell folytatnunk. Ők viszont nem fognak
minket meghallgatni, mert vallásról akarnak beszélni, ám nekünk vallásunk már
nincs. Mert végtelenül liberálisak vagyunk.
Azt mondjuk: tisztelnünk kell egymást. Ám ők minket nem tisztelhetnek,
mert ők képesek a maguk igazáért meghalni, mi pedig csak meghátrálunk és
megtámadjuk azt, aki kiáll Krisztus keresztje mellett. Azt mondják nekünk, hogy
nem vagyunk toleránsak velük, és igazuk van, mert egymással szemben sem
vagyunk toleránsak.
(Folytatjuk)

