
 

 
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. nov. 28-dec. 5.     
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI ADVENT 1. VASÁRNAPJÁN 

 
1./ Advent 1. vasárnapjával új egyházi évet kezdünk és lélekben az úrjövetre, 
karácsony ünnepére készülünk adventi gyertyagyújtásokkal: Rákoskeresztúr 
főterén szombat esténként 17, itt a templomban 18 órakor. 
 
2./ Az adventi, kb. 35-40 perces orgonás roráté miséket rövid szentbeszéddel 
hétfő, szerda és péntek reggel 6 órakor kezdjük Úrangyalát mondva. Jöjjetek 
sokan lelkesen, pontosan! Legyen benne böjt, rend, elmélyültebb ima- és lelkiélet! 
 
3./ Kedd Szent András apostol ünnepe, csütörtök du. ½ 5-kor teadélután majd 
felnőtt katekézis a tanteremben, első péntek Xavéri Szent Ferenc napja reggel ¾ 
7-kor litániával és szombat Szt. Borbála és Damaszkuszi Szt. János emlékezete. 
 
4./ Jövő vasárnap de. 9-től 10-ig szentóra és litánia lesz az Oltáriszentség 
előtt, és aznap tartjuk a decemberi nagygyűjtést is templomunk fönntartására. 
Főegyházmegyei éves 2. szentségi napunk december 10-én, pénteken lesz. 
 
5./ A szegények karácsonyára mától december 19-éig tartós élelmiszereket 
gyűjtünk misék után vagy a szerda és pénteki irodaidőben de. 9 és déli 12 óra 
között, pénzadományokat pedig a hátsó karitász-perselyben.          
                                              

MISEINTENCIÓK                                                                        
Szombat 18 h   +hívek; +Kollár Alajos édesapa (34. évf.)                                    É                                                                  
ADVENT 1. VASÁRNAPJA: november 28.                                                                                                                      
8 h   G               Élő Viktória megtérése         É                                                       
10 h G              +hívek; +Váradi László (37. évf.)és neje Domokos Mária szülők É 
Hétfő 6 h          Élő Angéla és Annamária Isten oltalmáért a gonosz lélek ellen   É                                        
Kedd 18 h        +hívek; +Endre é.apa és fia élő Endre (sac.) vmint 3 élő András É                                                      
Szerda 6 h        A tisztítótűzben szenvedő lelkek                                                  É            
Csütörtök 12 h +Bába Károly Sándor férj és é.apa OB., majd urnabeszentelés  É 
                  18 h +Simon Ferenc édesapa (névnap és 75. évf.)                             É                                                         
Péntek 6 h        Élő Endre plébános É;                       6.45 h Jézus Szíve-litánia É               
Szombat 18 h   +János és Anna szülők                                                                É                                     
ADVENT 2. VASÁRNAPJA: december 5.   
8 h   G               +Mészáros József és neje Erzsébet, vmint élő fiuk, József         É                                 
9 h   G                     Szentóra és litánia a kitett Oltáriszentség előtt                 K                        
10 h G               Pro populo; az +Broda- és Lukács-szülők                                    K                                                  
                                                                                                       

 



 

AZ ÚR JÖVETELÉRE MEG KELL TISZTULNUNK 
 

 Előtte elolvasandó Mt 9,9-13. Máté meghívásának történetét és az utána 
nála következő vendégeskedést olvastán sokan és divatosan félre értelmezik. Azt 
hámozzák ki belőle, hogy Jézusnak semmi problémája nincs a bűnnel, és az Úrért 
a világot elhagyó apostolok együvé tartoznak mindenkivel, együtt étkeznek velük, 
sőt a szentáldozásban is egy családdá válnak. Szokás ma a parancsokhoz hűen 
élő katolikusokat azzal vádolni, hogy ők nem akarnak vámosokkal és bűnösökkel 
egy templomban ülni, mint Jézus és tanítványai, mert különbnek tartják magukat. 
A kérdés, ki mit ért vámoson és bűnösön. A „haladó” egyház az elmúlt 55 évben 
inkább a világnak, mint Istennek akar/t megfelelni, és törekszik elfogadtatni az 
isteni parancsolatokat követőkkel, hogy a bűnösöknek is helyük van köztük. Kik 
hát a történetben szereplő vámosok és bűnösök? Máté, miután Jézus tanítványa 
lesz, fölhagy bűnös életével. A házasságtörő nő is megbánja és elhagyja bűneit. 
És más bűnösök is életük megváltoztatására vágynak a Jézussal való találkozás 
után. Mindig ennek kell történnie a szent és tiszta Krisztussal. A liberális egyház 
erről nem beszél, s közben elhiteti a bűnössel, hogy nem is kell igazán meg- 
változnia, hiszen Jézus és a mindenkire nyitott egyház így is elfogadja. A fönti 
történet nem arról szól, hogy a magukat felsőbb rendűeknek képzelő tökéletesek-
nek a csetlő-botló vétkesebbek nem tetszenek, pedig az irgalmas Jézus… Pedig 
aki Jézus asztalához ül, részesül az ő emberi életet megváltoztató kegyelmében. 
Ő akarja: „Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok is tökéletes!” (Mt 5,48.) 
Aki az egyházban szemet hunyva azt sugallja, hogy nem baj, ha bűnös vagy, 
Jézus így is szeret és elfogad, elveszi a lehetőségét tőled, hogy a tökéletesség 
útjára lépj. Ha így, bűnösen is jó vagy neki, minek is küzdenél tökéletessé válni? A 
téves széles úton az jár, aki bedől ennek a nem katolikus, sőt félrevezető 
tanításnak és elhiszi, hogy Jézus egyházába bárki jöhet a megtérés legkisebb 
szándéka nélkül is. Jézus viszont nem barátja a bűnösöknek. A tiszta életre 
törekvő katolikusokat méltatlan kritika éri azért, mert szóvá teszik, hogy az 
egyházba lépéskor illene a világnak megváltoznia, megtérnie. Ez nem 
felsőbbrendűségi érzés, a másik elítélése, hanem annak meglátása, hogy ki méltó 
Krisztushoz. Vegyük észre, hogy az igazság eme torzító kiforgatása a magasabb 
rendűre törekvőket ítéli el, és előnyt ad a parancsokat nem követő, sőt a bűnben 
megátalkodó embereknek. Igenis, nagyon sokat kell azért tennünk, hogy az 
egyház teljes értékű tagjai lehessünk. A bűnbánat és a tökéletesség útjára már 
földi életünkben rá kell mielőbb lépni, mert ha előbb nem, Isten ítélőszéke előtt rá-
döbbenünk, hogy Jézushoz csak a tiszták tartoznak, mert a mennyországban már 
csak szentek és tökéletesek vannak! Jézus üzeni (Jn 15,14): „Ha megteszitek azt, 
amit parancsolok nektek, a barátaim lesztek.” Bár a főparancs a szeretet, de az Úr 
nem érvénytelenítette a Tízparancsolatot. Jézus tehát nem barátja a vámosoknak 
és bűnösöknek sem itt a földön, sem a mennyben. Ő azért jött, hogy megváltói 
művével eljuttasson minket a tisztaságra, amely előfeltétele az üdvözültek közé 
lépésnek. Ennek megvalósítására kaptuk a földi élet éveit, az érdemszerzés idő-
szakát. Ez tehát a katolikus tanítás, nem a lazítás és vele a kárhozatba döntés. 
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