
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. október 11-18.   
  

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 28. vasárnap) 
 

1./ Kedden a Fatimai Szűzanya tiszteletére végzünk rózsafüzéres áhítatot rövid 
elmélkedésekkel és szentséges litániával. 
 
2./ Csütörtökön Avilai Nagy Szent Teréz, szombaton pedig Antiochiai Szent Ignác 
emléknapja lesz. 
 
3./ Egy hét múlva missziós vasárnap. Aznap a missziók javára gyűjtünk. 

                                          (Offerát hozni!) 
 
 
 
 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h A Lukács-, a Mózer-, a Rusztem- és a Tóth-család élő tagjai      É                                                                                                      
ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP: október 11.                                                                              
8 h   G              +Erzsébet édesanya                                                                    É                                 
9 h   G              Ünnepélyes rózsafüzér-ájtatosság és szentséges litánia      É                                                                                              
10 h G              +Parlai Károlyné Anna és +hozzátartozók                                   É                                     

Kedd 18 h        +Mária édesanya (8. évf.);              18.30 h Fatimai ájtatosság É                 
Szerda 7 h       +Zsombor Kálmán atya (névnap);                7.30 h szentolvasó CS             
Csütörtök 18 h+Kriston János (11. évf.) és Piroska anya.;18.30 h szentolvasó  É             
Péntek 7 h       +Teréz és János szülők és +3 gyermekük;  7.30 h szentolvasó CS             
Szombat 18 h  Élő Péter Pál gyógyulása és születésnapi megemlékezése         É 
és +Anna nővér (2. évf.);                                                     18.30 h szentolvasó   É                         
ÉVKÖZI 29., MISSZIÓS VASÁRNAP: Szent Lukács evangélista; október 18.   
8 h   G               +Lakatos János kolléga és túratárs                                             É                        
9 h   G               Ünnepélyes rózsafüzér-ájtatosság és szentséges litánia      É              
10 h G               A Kádár- és a Kerekes-család élő és +tagjai                         É         
11 h G                    Fazekes Balázs keresztelője                                    CS                                             
                                                                                                       
 

 
 

 



 

AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK! 
 Ejha! Ez a neve annak a nyílt (értsd: az abnormális) társadalmat hirdető 
emberjogi nevelők hálózatának, amely foglalkozásterveket készített alsó 
tagozatban tanító pedagógusoknak a nemrég megjelent Meseország mindenkié 
című óvodásokat megcélzó (értsd: megrontó) könyvhöz. 3-6 éves gyermekeknek 
feltétlenül meg kell mondani, hogyan fogadta volna be a közösségük a mesehőst, 
ha az férfiból nővé változik. A foglalkozásterv a legkisebbek „érzékenyítéshez” 
(értsd: manipulálásához) alapvető emberi jogokat, pl. azok 1995-ben megjelent 
Emberi jogok egyetemes nyilatkozata gyermekeknek c. kiadványából hozza, 
kiknek vannak azonos jogai. Ilyen „konstruktív vitára” hívná a gyermekeket (ha 
engedjük): „Miért várják el tőlünk, hogy a fiúk csak fiús, a lányok csak lányos 
dolgokat csináljanak?” A PestiSrácok már írt arról, hogy az Ejha! tréningekkel 11-
13 éveseknek rendez érzékenyítő képzéseket a mostanság állandóan napirenden 
tartott témákból, pl. homo-, iszlamo- és xenofóbia, diszkrimináció, gyűlöletbeszéd, 
rasszizmus stb. A Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK) 1995 óta van itt. Az 
akkori Horn-kormány és az Európa Tanács megállapodást kötött ennek működési 
feltételeiről. Az Ejha!-n kívül az Emberiség Erejével Alapítvány is végzett 
érzékenyítéseket a budapesti ifjúsági központban, amely mögött óriási pénzek 
vannak. A 47 ország adófizetőinek pénzéből a diplomáciai védettséget élvező 
BEIK jelenleg sem tétlenkedik e témakörben. (Érdekes kérdés, vajon miért mindig 
európai rasszhoz tartozó gyermekeket érzékenyítenek! Miért ilyen unalmas, 
egyszínű a közönség összetétele, mikor a világ ugyebár olyan szép színes???) 
 Az ördög nem alszik. A mesebeli kismalacokat is megtévesztette, amikor 
apránként kért bebocsáttatást, végül bejutva közéjük, fölfalta őket. A sátán is csak 
egy pici jogot könyörög ki, majd egyre többet, végül ő akar dirigálni. Vigyázzunk 
jobban a gyermekekre, mert a sátán már kivetette rájuk mocskos kezeit! Jézus is 
megküzdött vele, és elüldözte magától: „Távozz tőlem, sátán!”     

                                                         
                                                                                                                                      


