
 

 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. szept. 26-okt. 3.  
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 26. vasárnap: Szent Kozma és Damján) 

 
1./ Szerda Szent Mihály arkangyal, csütörtök Szent Jeromos, október első 
pénteke Lisieux-i Kis Szent Teréz, szombat  pedig az őrzőangyalok ünnepe. 
 
2./ Első péntek reggel ¾ 7-től gyóntatás, majd ½ 8-kor Jézus Szíve-litánia lesz. 
 
3./ Októberben a Boldogságos Szűz Mária kérésére és tiszteletére a kitett 
Oltáriszentség előtt szentolvasót végzünk a szentmisék után: vasárnap de. 
9, kedd, csütörtök és szombat este ½ 7-, szerda és péntek reggel ½ 8-kor. 
 
4./ Októbertől április 30-ig az esti szentmisék a téli rend szerint 18 órakor 
kezdődnek és az esti harangszó 19 órakor hív úrangyalára.                 

 
HETI MISEINTENCIÓK 

Szombat 18 h  +Kormos János Pál OB.                                                        É 
           18.30 h                 orgona- és fuvolakoncert                                     Z 
                19 h  Élő 9 kislány-dédunoka, vmint szüleik, nagy- és dédszüleik É  
ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP: Szent Kozma és Damján; szeptember 26. 
8 h   G                +Ludányi Kálmán főplébános (27. évf.)    É       
9 h   G                Tanka Botond és Kanalas Zeynep Zseraldina keresztelője        CS                   
10 h G                A Krusek-család +tagjai                                                                É                                      
Hétfő 19 h          +Hadnagy József férj és édesapa OB. (múlt hétfőn temettük)     É 
Kedd 19 h          +barátok, hozzátartozók és a tisztítótűzben szenvedő lelkek       É                                                                                     
Szerda 7 h         Élő Viktória megtérése                                                                  É                    
Csütörtök 19 h  Élő Furák Mihály hálaadása név- és születésnapon                     É                                                                                 
Péntek 7 h         Élő Szabolcs (40. szn.), vmint a Seres- és a Tóth-család élő/+t.  É 
      12.45 h         +Dózsa György temetése a Köztemetőben                                  É                                                           
Szombat 18 h    +György és Magdolna nagyszülők                                                É 
           18.30 h                                  szentolvasó                                                    É                                   

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP: október 3.   
8 h    G        +Tóth István és neje Klára                                                             É                                         
9 h    G                              ünnepélyes rózsafüzér-ájtatosság    É                          
10 h  G               A Hajcsik- és a Rátkai-család élő és +tagjai                                  É                                    

    
 

 



 

RÖVID RIPORT ROBERT SARAH BÍBOROSSAL 
 
   A liturgikus és szentségi kongregáció kiváló intellektusú, már nyugállományba tett 
guineai (Nyugat-Afrika) származású bíboros-prefektusa szeptemberben eljött a 
budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra is. A gazdagréti Szent 
Őrzőangyalok templomában olasz nyelvű szentmisét mutatott be, és dedikálta ott -
és a bazilikánál is- számos, magyarul is megjelent tartalmas könyvét. A hosszú sort 
kivárta, nem küldött el senkit, akik kérték dedikálását. Vele készített interjút a 
Cath.ch lap újságírója svájci útján, szeptember 21-én. Az ő bölcs szavaiból idézünk 
egy rövid részletet: 
   „Az evangélium még mindig úgy érvényes, ahogy az apostolok számára is az volt. 
   A hagyomány nem egy rögzített dolog. Fejlődik, de anélkül, hogy gyökerestül 
változtatnánk rajta. 
   Nem az számít, hogy együtt járjunk, hanem hogy keressük az igazságot. Az 
igazság nem megegyezésből születik, hanem megelőz minket. 
   Ha megnézzük, mi történik a német szinódusi úton, nem tudom, hová vezet ez 
minket. 
   Nem, az egyház nem változik. Nekünk kell megváltoznunk. 
   A II. vatikáni zsinat nem azt mondja, hogy az egyháznak meg kell változnia. 
   A szentmise üdvözítő áldozat, nem pedig testvéri étkezés. 
   Nézd meg, hogyan ünnepeljük ma a misét. Gyakran csak beszélgetünk egymásal. 
   -Kérdés: A hit módja fejlődik? Sarah bíboros: Nem tudom, mit akar mondani. 
   A muszlimok, a buddhisták mind ugyanúgy imádkoznak. Nem értem, hogy mi, 
keresztények miért veszekszünk ezeken a kérdéseken. 
   Azt tanítom, amit a misszionáriusok tanítottak nekem (a kardinális 1945-ben 
született), és néhányan nagyon fiatalon meghaltak, hogy Krisztust átadják nekem. 
   Egy olyan országból származom, amely 73 %-ban muszlim. Amikor egy muzulmán 
imádkozni készül, megmosakszik, majd egyedül áll egy sarokban csöndben, és 
amikor végzett, bemegy a szobába imádkozni. Mit csinálnak a papok? A 
sekrestyében készülődnek, beszélgetnek, majd a bevonulási körmenet alatt 
folytatják a csevegést. 
   Amikor afrikaiakként vagy más kontinensekről érkezett emberekként találkozunk, a 
latin nyelv egyesít bennünket, és lehetővé teszi, hogy együtt ünnepeljünk. 
   Rossz dolog, hogy eltörölték a latint. Minden muszlim arabul imádkozik, még ha 
nem is ez az anyanyelve. 
   Kérdés: Helyes-e, hogy Bergoglio akaratából a fordításokért való felelősséget a 
püspöki karokra bízták? Sarah kard.: Egy diák, aki vizsgát tesz, kijavítja magát???”  

 
LISIEUX-I KIS SZENT TERÉZ: BELSŐ BÉKE 

 
   Hozzon a mai nap belső békét számodra. Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, 
pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne feledd a hitből eredő végtelen lehetőségeket. 
Használd ki az Istentől kapott képességeidet, és add tovább a részedre adott 
szeretetet. Légy elégedett annak tudatában, hogy az Isten gyermeke vagy.  Ez a 
tudat legyen teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet 
szabadságát. Ez mindannyiunké!                                                                                                                


