RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. február 16-23.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Évközi 6. vasárnap)
1./ Ma de. 9 és 10 óra között kis agapé lesz a hittanteremben, 11 órakor pedig
képviselőtestületi gyűlés a plébánián.
2./ Eucharisztikus-kongresszusi est lesz a hittanteremben hétfő este 18 órától.
3./ Szombat de. 9-kor lesz az elsőáldozó gyermekek gyóntatása a templomban.
4./ Jövő vasárnap reggel 8 és de. 10 órakor bemutatkozik a Mária Légió.
5./ Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.
6./ A márciusi Adoremus átvehető a sekrestyében.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h +Rada József (10. évf.)
ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP: február 16.
8h G
+Katalin (3. évf.)

É
É

10 h G
+Domonkos Mária édesanya (76. születésnap)
É
Hétfő 9 h
+Pergánszky Gabriella temetése a Köztemetőben
É
Kedd 12.45 h +Károly István temetése a Köztemetőben
É
18 h
+Keresztúri Mária feleség és édesanya OB. (pénteken temettük)É
Szerda 7 h
A Kollár-, a Kovács- és a Mándli-család élő és +tagjai
CS
Csütörtök 18 h+édesapa
É
Péntek 7 h
+tanítók és tanárok
CS
Szombat 18 h +dr. Merva Ferencné Magdolna, vmint a Bányai-, a Merva- és a
Szebeni-család élő és +tagjai
É
ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP: február 23.
8h G
Élő Annamária és +Szilvia (12. évf.)
É
10 h G

Élő Zsuzsanna (születésnap)

É
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ROBERT CARD. SARAH: ESTELEDIK, A NAP MÁR LEMENŐBEN
Az igazhitű katolikus guineai bíboros fönti címen múlt év végén a Szent
István Társulatnál megjelent könyve a nyugati világ összeomlásának hátterében
kulturális és identitásválságra mutat rá. A Nyugat nincs tisztában önmagával, nem
tudja, hogy ki teremtette és rendelte olyanná, amilyen volt. Számos ország nem
ismeri történelmét, amely szükségszerűen hanyatláshoz vezet, utat nyitva egy
újbarbár „civilizációnak”.
Világunk a szakadék szélére jutott; ezt jelzik a hit és az erkölcs válsága, az
elit árulása, az erkölcsi relativizmus, a határokat nem ismerő birodalomépítés, a
fékevesztett kapitalizmus, az új ideológiák, a politikai kimerültség, az iszlám
totalitárius megnyilvánulásai…
Egyesek azt szeretnék, ha az egyház megreformálása a modern
demokráciák mintájára történne. Az irányítást rábíznák a többségre, csakhogy ez
annyit jelentene, hogy az egyházból egyesületet csinálnánk, és megszűnne Isten
által alapított család lenni.
Az egyház történelme folyamán újra meg újra a „szent maradék” mentette
meg a hitet: az a néhány hívő, akik hűségesek maradtak Istenhez és az ő
szövetségéhez. Bármennyire is kifosztott ez a maradék, mint kisded nyáj mindig
fönnmarad, mintául az egyház és a világ számára. A szentek megtalálták Istent.
Ők azok, akik fölismerték a lényeget, s ezáltal az emberiség szegletkövei lettek. A
föld a szentek által születik újjá, odaadó ragaszkodásuk által, mellyel Istenhez
kapcsolódnak, és amellyel a többi embert is az örök üdvösség felé vonzzák.
A szentek közül sokan előre látták a korunkban kicsúcsosodni látszó egyre
súlyosabb bajokat és a következőkre figyelmeztettek:
Egyiptomi Szent Antal: Az emberek megadják magukat a korszellemnek. Azt
fogják mondani, hogy ha a mi időnkben élhettek volna, a hit egyszerű és könnyű
lenne. De az ő idejükben a dolgok már nagyon összetettek; az egyházat
naprakésszé kell tenni és újra kell értelmezni a hitet. Amikor a világ és az egyház
eggyé válik, akkor jönnek el azok a napok. Mivel isteni Mesterünk az ő és a világ
dolgai közé korlátot állított, eljön az idő, amikor az emberek megbolondulnak és
ha egy olyannal találkoznak, aki nem bolond, mint ők, azt megtámadják és azt
mondják: „Ez megőrült, ez nem olyan, mint mi!” (lásd: 888.hu Főpróba. Pozsonyi
Ádám cikke videóval.)
Boldog Emmerich Anna Katalin (1774-1824): Akkoriban a hit nagyon megfogyatkozik, csak pár helyen marad meg, melyeket Isten megóv a katasztrófák és a
háborúk idején. Láttam, hogy sok pásztor olyan ideológiákat enged a szívébe,
melyek veszélyesek az egyházra. Egy különös, extravagáns templomot építenek,
ahová mindenkit, katolikusokat, protestánsokat és mindenféle szektásokat beengednek, hogy egyesüljenek és egyenlő jogaik legyenek. Ez az ember alkotta új
egyház és megszállottjai a katolikus anyaszentegyház lerombolásában érdekeltek
Ebben a szentek nem fognak segédkezni. Viszont Isten igaz egyházának újjáépítésében részt fognak venni, mely soha nem látott dicsőségben fog ragyogni.
Bosco Szent János próféciái 1862-ből: Az egyház nagy veszélyben van.
Rómában olyan ravaszul formálják át, hogy alig marad száz pap, akit nem tévesztenek meg eretnekségekkel. A következő században egy Ökumenikus Tanács
nyomán eluralkodik a káosz. Láttam a két pápa kapcsolatát is…

