RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. március 22-29.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Nagyböjt 4., laetare vasárnapja)
Mindenki jól tudja, hogy világméretű járvány van a Covid-19 koronavírus
megjelenése óta. Az ismeretlen, de rendkívül gyorsan terjedő ragály ellenszerét
egyelőre nem ismerjük, de nemzeti kormányunk azon van, hogy minél
hatékonyabban lefékezze annak tovaterjedését. Ez a sohasem látott rendkívüli
helyzet eddig megszokott mindennapi életünket alapjaiban változtatta meg. Az
egészségügyi kormányzat határozatait –kivétel nélkül és büntetés terhe
mellett kivétel nélkül mindenkinek szigorúan be kell tartania! Ebben
egységes nemzeti összefogásra van szükség, amely alól az egyházak és
azok hívei sem kivételek! Püspöki Karunk és főegyházmegyénk érseke, Erdő
Péter bíboros, Magyarország prímása úgy rendelkezett, hogy március 22-e
vasárnaptól a templomi szertartások nyilvános látogatását fölfüggeszti, és a
szentmise-hallgatási kötelezettség alól mindenkit fölment addig, amíg a
járvány el nem múlik. Ennek idejét még nem ismerjük.
Március 22-étől főplébániánk is követi a rendelkezést. A szentmisék a
miserend és a szokásos harangszó által meghatározott időpontokban, de a
hívek teljes kizárásával tartatnak meg! Vasár- és ünnepnapokon csak
lélekben legyünk itt! Otthonainkban áldozzunk legalább heti egy órát az Úrnak,
megszentelve az ő napját a tévében vagy a rádióban sugárzott szentmisék
követése, illetve az otthoni egyéni imák és a Biblia olvasása révén. Ezekből
következik, hogy sajnos elmarad minden tervezett program: Barsi Balázs atya
lelkigyakorlata is, a Pergolesi-féle Rotunda-koncert is és a felnőtt fiatalok jegyesés keresztelési oktatása is. Ha húsvétkor is tartana még a zárlat, a keresztelőjüket
egy későbbi időpontban, talán pünkösdkor (?) pótoljuk. A súlyos betegek
részére a szentkenet föladása és a szent útravaló kiszolgáltatása biztosított,
telefonon időben kell azt kérni. A templom előcsarnoka napközben nyitva lesz,
hogy aki esetleg erre jár, betérhessen egy röpimára, rövid szentséglátogatásra. A
csoportos megjelenés az előcsarnokban is szigorúan tilos! Már csak az egy
méteres távolság megtartása miatt is. Az első engedetlenség az előcsarnok
végleges bezárását vonja maga után! Ne most akarjanak mindenáron templomba
járni azok, akik e szigorú zárlat előtt minden meghívást elutasítottak! Az irodai
ügyfélfogadás továbbra is biztosított hétfőn, szerdán és pénteken de. 10 és déli
12 óra között, főleg a temetések intézése miatt. Más ügyekben telefonon (2-568532) kell érdeklődni! Az itt leírtak vannak érvényben! Az interneten ezektől
minden eltérő információ érvénytelen!!!, azokat senki ne kövesse!
Galambossy Endre h. esperes, plébános

AZ ENGEDELMESSÉG ERÉNYÉRŐL
Az engedetlenség maga az ősbűn. Ősszüleink története arról szól, hogy az
ember megtagadta az Istennek kijáró engedelmességet. Az engedetlenség
bűnével az ember fölcserélte Isten szolgálatát a sátánéval. Ettől a szolgaságtól
szabadított meg minket Jézus: „Amint egy ember engedetlensége miatt mind
bűnössé váltunk, úgy egynek engedelmességéből meg is igazultunk.” (Róm 5, 19)
Individualista és liberális korunk emberében túlteng az önérvényesítés
ösztöne. A függetlenséget bálványozó ember megalázónak tartja az
engedelmességet. Bizony, van mit tanulnia annak, aki elképzelhetetlennek tartja,
hogy valakinek is engedelmeskedjen! Az ószövetségi zsidó állam teokratikus
államformájában még a király is köteles volt Isten akaratának (Theo-kratein: Isten
akarata, görögül) engedelmeskedni. Ezzel szemben a demokratikus (démoszkratein: népakarat, gör.) államforma a nép akaratát tartja etalonnak, mintának. A
népakaratot persze ügyesen lehet manipulálni, félrevezetve, becsapva a népet.
Az engedelmesség kérdésében Jézus a követendő minta, aki: „engedelmes
volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2, 8.); ill.: „annak ellenére, hogy ő
volt a Fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult.” (Zsid 5, 8.).
Boldog Newman bíboros ezt úgy magyarázza, hogy Jézusnak, mint a
Szentháromság második személyének jellemvonása inkább az egyetértés, az
együttműködés volt, nem vált el az Atya akaratától. De amikor emberi alakot öltött,
amikor megalázta magát, „szolgai alakot öltött”, akkor önállósította akaratát,
vállalva a szenvedést, ami a teremtmények sajátja. Az együttműködés átváltozott
engedelmességre. Magára vette a rangban alacsonyabb természetet, és abban
törekedett egy tökéletesebb akarat felé. Az engedelmességet szenvedések és
kísértések között tanulta meg ő is. Ő ezt nem tartotta megalázónak. Mi se tartsuk!
MISEINTENCIÓK
Szombat 12 h +Mária édesanya (1. évf.)
NAGYBÖJT 4., LAETARE VASÁRNAPJA: március 22.
8h G
+József és Erzsébet szülők és +fiuk, József
10 h G
+2 József, vmint élő és +családtagok
Hétfő 18 h
A Derhán- és a Szánthó-család élő és +tagjai
Kedd 9.45 h
+Vass Béláné Magdolna temetése a Köztemetőben
18 h
Élő Orbán Viktor miniszterelnök
Szerda 7 h
+dr. Merva Ferenc (25. évf.), ill. élő és +családtagok
Csütörtök 18 h +Huba Péter (10. évf.)
Péntek 7 h
+nagy- és keresztszülők; utána keresztút
Szombat 18 h 8 kislány dédunoka, élő szüleik és nagy- és dédszüleik
NAGYBÖJT 5., FEKETE VASÁRNAPJA: március 29.
8h G
+id. Kneifel Mihály karnagy (32. évf.)
10 h G
+László és Mária szülők
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