
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. január 31-február 7.     
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 5. vasárnap: Bosco Szent János) 

 
1./ Kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony tanácsolt ünnepén este 18 
órakor az ünnepélyes nagymise kezdetén gyertyaszentelést, majd körmenetet 
tartunk a templomban a ministránsok és a szkóla közreműködésével. Hozzatok 
gyertyákat! A fenyőbontáshoz csütörtök este ½ 7-től kérjük a férfihívek segítséget. 
 
2./ Szerdán, Szent Balázs vértanúpüspök emléknapján és jövő vasárnap a 
szentmisék után Balázs-áldásban részesítjük a kedves Híveket. 
 
3./ Első pénteken, Szent Ágota vértanúszűz reggelén ¾ 7-től gyóntatás, közben 
az irgalmasság olvasójával, ½ 8-tól pedig Jézus Szíve-litániával engesztelünk. 
 
4./ Szombaton du. ½ 5-re hívjuk a képviselőtestületi tagokat a költségvetés 
megbeszéléséhez a plébánián. Be lehet kapcsolódni online is. 
 
5./ Jövő vasárnap de. 9-től 10 óráig szentségimádás lesz, és aznap tartjuk a 
februári nagygyűjtést is. 
 
6./ Írassatok szándékokat erre a hétre és a következőkre is!                                                                                
                                              

MISEINTENCIÓK 
                                                                         
Szombat 18 h   A Sikari- és a Kun-család élő és +tagjai                                      É                                                               
ÉVKÖZI 5. (hetvened) VASÁRNAP: Bosco Szent János; január 31.                                                
8 h   G               +Keresztúri Mária feleség és édesanya (1. évf.)          É                                                       
       
10 h G               +Papp György férj és +nővére, Ica                                              É                                          

Kedd 18 h         +dr. Mándli József férj és édesapa (3. évf.)                                 K                                                  
Szerda 7 h        Élő Ignác É;      11.15 h Czibere Sándorné temetése Kispesten É                
Csütörtök 18 h                                                                                                      É                            
Péntek 7 h                                                                                                             É 
Szombat 18 h                                                                                                        É                                                                        
ÉVKÖZI 6. (hatvanad) VASÁRNAP: február 7.    
8 h   G                +Szemán Jánosné Julika (3. évf.)                                               É                                                       
9 h   H                                           szentségimádás                                            CS          
10 h G          Pro populo; +Keresztúri Károly és Mária szülők, vmint +Károly fiuk É                        

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

BALOLDALI KERESZTÉNYSÉG MÁRPEDIG NEM LÉTEZIK 2. 
 

 Ma vannak olyan magukat kereszténynek vallók, akik az egyéni lelkiismeret-
re és a tévesen értelmezett isteni irgalomra hivatkozva fogadnak el és tesznek 
olyan dolgokat, amelyek a kereszténységbe –Isten teremtett világot elgondoló 
elképzelése alapján- egyáltalán nem férnek bele. A népszerűség (ma ez ám a 
lényeg!) viszont nagy kísértés az egyháznak is, amikor Európa-szerte ürülnek a 
templomok egymás után. (Mert a jézusi normákat vetik el! –a szerk.) Az ember 
teremtette „pop”-egyház már nem az isteni törvényekhez igazodik, hanem világi 
divatos folyamatokhoz. Így eltorzul az örök dolgokra irányuló benső érzékenység. 
Helyét átveszik immanens célok, mint a világ ökológiai és klimatikus megmentése, 
az új ég és új föld elnyerésére folytatott küzdelem helyett.    
 Kialakulóban van az a retorika, amely előszeretettel azonosul a liberális 
világ elhomályosított fogalmaival. A nagyvilági hangok üdvözlik ezt a folyamatot, 
végül pedig mégsem ők közelednek a jézusi normákhoz hűséges (?) egyházhoz, 
hanem azt várják és remélik, hogy a sok elvakított és bigott tanokat követő 
keresztény annyira ellazul, hogy kialakulhasson közöttük a párbeszéd. 
 Ha mindez intézményes szinteken is mind nagyobb teret nyer, meglehet, 
hogy egyre több megtévesztett báránya lesz a katolikus lelkipásztoroknak (ha már 
meg nem tévesztettek ők maguk is).  Hosszú távon pedig ez leginkább az egyház 
fölolvadását eredményezi majd a kereszténységnek nevezett humanizmusban. Az 
Isten irgalma és igazságossága kéz a kézben járnak. A kettő nem választható el 
egymástól. Ha nem így lenne, valamelyik a kettő közül bizony jelentősen sérülne. 
Isten éppen az ő igazságossága miatt tudja tökéletesen gyakorolni az ő irgalmát a 
mi életünkben. Jézus Krisztus keresztáldozata erre a tökéletes példa. A baj abban 
áll, hogy ma a keresztet, a szenvedést mindenki próbálja kikerülni. Pedig nélküle 
nincs üdvösség. Csak a kereszt vállalása közben találkozhatunk az élő Jézussal. 
 A kereszténység Magyarországon is megjelenő hamis prófétái, teológusi 
ruhába bújt „szakértői” és egyre inkább „szakértőnői” ennek ellenére mindenfelé 
elhintik eretnekségeik szándékosan ártó vagy lelki vakságukból és gőgjükből szü-
lető magvait. Sajnos egyházi személyek (főleg bergoglio) látszólagos (?) védelmét 
is a maguk javára kívánják fordítani. Minél több embert akarnak megszédíteni 
álkeresztény és pogány tanaikkal, hogy elcsábítsák a hitben még bizonytalanokat. 
Vélekedéseikbe jól belefér az abortuszpártiság és a beteges feminizmus, amely a 
nőtől éppen azt rabolja el, ami valóban nővé emelhetné. Nem tesznek különb-
séget a bűn és a bűnös között. Elfogadják, sőt pártolják a szexuálisan deviáns 
személyek házassághoz és gyermekneveléshez való jogát. Végső soron el 
akarják hitetni velünk, hogy létezik baloldali kereszténység. Próbálkozásaik igen 
veszedelmesek, mert sokakat megtévesztenek a jól hangzó „szeressük egymást, 
gyerekek” és az „ide nekünk a világbékét” szólamaikkal. Céljuk, hogy az evangé-
lium értékei a politikában ne jelenhessenek meg. A vallásszabadságot csak akkor 
látják garantáltnak, ha az egyház a keresztény értékrendet képviselő politikusok 
révén közügyekben nem foglal állást. E sunyi folyamat előjelei már látszanak: a 
„szemkilövető” Gy. F. megválasztása esetén fölbontja a vatikáni szerződést, mely 
az egyházi iskoláknak állami normatívát biztosít. Ő mondta azt is, hogy a vallás és 
a hit maradjon a templomon belül. Az ilyen „kereszténységre” nemet kell mondani!     


