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AKI HISZ, MEGKERESZTELKEDIK ÉS ÜDVÖZÜL 
 

 Vízkereszt második titka Jézus megkeresztelése a Jordánban Keresztelő Szent 
János által. A bűnbánat keresztségét Jézus tette szentséggé, amely az általa alapított 
egyházba lépés alapfeltétele. Hitünket a keresztség fölvételével valljuk meg, amely 
megszabadít az áteredő és minden más bűntől, Isten a gyermekévé fogad minket és 
betagozódunk általa Krisztus titokzatos testébe. A katolikus egyház mindig nyitott volt 
új tagokat befogadni -ez nem az utóbbi nyolc év találmánya-, de a belépéshez 
föltételeket támasztott. Aki bele akar tartozni, el kell fogadnia ezeket a kondíciókat: 
élő hit és annak nyomán a keresztség kérése, mely megnyitja az utat az üdvösségre. 
Jézus keresztségének ünnepe arra figyelmeztet minket, hogy akiket öntudatlanul, 
csecsemőkorban kereszteltek meg, felnőtt korunkban tudatosan pótoljuk ezt a 
személyes keresztségi döntést. Elsősorban a húsvéti vigíliaszertartás részeként a 
keresztségi fogadás megerősítésével és a keresztségi évfordulónk megünneplésével, 
illetve vízkereszt főünnepén a vízszentelés után a meghintés fogadásával fejezzük ki. 
 

A KULTÚRAVESZTÉS KÖVETKEZMÉNYE 
 Közeledik a Magyar Kultúra Napja január 22-én. Minden kultúra az emberiség 
sokszínűségének egy értékes és ezért megőrzendő szelete. A Magyar Nemzet 2022. 
január 5-i Botond Bálint jegyezte cikkének (11. lap) részletén érdemes elgondolkodni. 
 Világunk ma nincs jó állapotban. A kétségtelen technológiai és civilizációs 
fejlődés ellenére a világ társadalmai szinte mindenütt a kulturális hanyatlás 
állapotában vannak; a zárt, rendezett társadalmak feloldódnak a kaotikus 
globalizációban. Az emberi faj nemcsak genetikai értelemben alkalmazkodott a 
mindenkori környezethez, hanem minden kultúra, nyelv egy válasz a világ kihívásaira, 
eszköz a túlélésre. Minden kultúra különböző környezetben jött létre és változott, 
alkalmazkodott, tanulta a létezést, a túlélést évezredeken át. 
 Minden kultúra különböző leírása a világnak, minden nyelv különböző 
struktúrákban ragadja meg a valóságot. Stabil kultúrák csak zárt környezetben 
jöhetnek létre, ahol egy viszonylag zárt társadalom képes létrehozni időben a saját 
világát. Ma a kulturális diverzitás (sokféleség) példátlan eltűnésének korát éljük. Nem-
csak növény- és állatfajok tűnnek el nyomtalanul az ember terjeszkedése 
következtében, hanem az ember saját magát is irtja, a pár ezer éve még létező és 
prosperáló számtalan kultúrából csak mutatóba maradt néhány, szinte egy sem élte 
túl a XX. századot. A beszélt és használt nyelvek kihalásával fogalmak százezreit 
veszítjük el, mert a nyelvek nem ugyanazt a világot írják le, és ugyanazt sem 
egyformán ragadják meg. 
 Az emberi közösségek kulturális összeolvadása egyfajta „emberiséggé” a 
legnagyobb tragédiánk. Legnagyobb öncsalásunk, hogy fejlődésnek merjük azt 
nevezni, ami most történik. 
 Minden szörnyű háborúja ellenére Európa volt a legfejlettebb kontinens, a 
globalizációt megalapozó kultúra, az európai gondolkodás eredménye. A globalizáció 
európai csinálmány, melyben Európa legrosszabb tulajdonságai testesülnek meg. A 
gyarmatosítók csak arra voltak képesek, hogy szétverjék a helyi kultúrákat, de semmit 
nem tanultak abból, amit ott láttak, ahová a fehér ember először tette be a lábát. 200 
éves tapasztalat, hogy az európai fogalmak nem nagyon működnek a világ többi 



 

 

részén, a rossz tulajdonságaikban végletesen európai amerikaiak ennyi kudarc után 
is európai doktrínákat akarnak ráerőltetni más kultúrákra. A XX. sz. első harmadában 
Európa elveszítette a világ fölötti dominanciáért vívott csatát, most pedig az USA, 
amely már nem épít, csak védi azt, amit megszerzett. 
 Mára Kína is fölismerte, hogy gazdaságilag már győzött, a katonai dominanciát 
nem érdemes erőltetnie, mert ellenfeleinek gyöngülése azt magától is megteremti egy 
évtizeden belül. De határozott jelét adja annak is, hogy tudja, társadalmára a 
legnagyobb veszélyt a globális kultúra beszivárgása jelenti. 
 2021 azt mutatta meg, hogy mire vezet a kultúra folytonosságának 
megszakítása. A városiasodás, az európai embereket egy szűk évszázad alatt 
teljesen elszakította természetes gyökereitől. Míg 150 éve az emberek 90-95 %-a 
vidéken élt, a múlt század hatvanas éveire a vidéki életforma ellehetetlenült. A 
közvetlen, családon belüli kultúraátadás megszűnt, a városi életforma viszont nem 
kultúra, szükségszerű alkalmazkodás csupán a városi szórakozási formákhoz. 
 Magyarországon is a film és a televízió 1945 után a primitív társadalom-
mérnökösködés eszköze volt csupán. Ez is eltörléskultúra volt a javából. A kultúra-
pusztítás harmadik hulláma a rendszerváltozás után következett, a nyugati, szinte 
teljes egészében amerikai ihletésű hollywoodi mozi és tévé letarolta Közép-Európát, 
amint szinte a teljes bolygót is. 
 Az internet és a Covid hullámai a televíziós és videós nemzedék gyermekeit 
izolálták el a kultúrájuktól, a múlttól, szüleiktől és nagyszüleiktől. Az utolsó, még 
gyermekkorban olvasó nemzedéknek már Harry Potter volt a fantáziavilág, a magyar 
mese- és mondakincs is úgy veszett a semmibe, ahogy a többi népé. A 10-es évek 
fiataljai már múlt nélkül nőttek fel, azt hitték, velük kezdődik a világ. Ez a generáció 
olyan alapvető fogalmakat nem képes felfogni, mint a hagyomány, a múlt, a nemzet, 
az anyanyelv, a lokalitás (patriotizmus), a természet, a természetes és így tovább. 
Nem ismerik a „mi”, csak az „én” fogalmát. 
 A világjárvány második éve megmutatta, mivé lett a nyugati ember. Tömegek 
értelmezik csak az egyéni jogaik alapján a világot, nem bíznak a tudományban és a 
kormányukban, hanem azt hiszik el, amit elég sokszor olvastak el a közösségi 
médiában. Ha a spanyolnátha tombolt volna Európában most, a kontinens országai 
összeomlottak volna, mert az emberek már nem elég fegyelmezettek. A 
fegyelmezettség és a normakövetés kulturális erény, a válságkezelés legfontosabb 
feltétele. Európa már csak földrajzi és politikai fogalom, nem kulturális; nyugati felén 
már nem létezik az a kultúra, amely létrehozta a tudományt és azt a szabadságot, 
amelyet most kihasználva éppen történelme egyik legnagyobb válságába taszítják. 
 2021 végén az új német kormány bejelentette, hogy bevándorlóországnak 
tekinti az egykori nemzetállami Németországot. Magyarán mindazt, amit a németek 
megszereztek, létrehoztak, használnak, fölajánlja azoknak, akik odamennek. És a 
németek önként alkottak egy ilyen kormányt; még arra sem voltak képesek, hogy egy 
olyan pártot hozzanak létre, amely értelmezhető választ ad a liberalizmusnak a 
liberális pártokban megtestesülő kihívására. 
 Ami ma történik, az a kultúravesztés következménye, szinte minden tudásunkat 
elveszítjük, amit az emberiség a XXI. sz. előtt megszerzett. Hiába van ez meg a 
fejekben és az interneten, olyan mennyiségű értelmetlenségből kellene kihámoznia 
olyan nemzedékeknek, amelyek már nem is tudnak a létezéséről. 



 

 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 1. vasárnap: Urunk megkeresztelése) 
 

1./ Ma, Urunk megkeresztelkedésének ünnepe már a szűkebb karácsonyi szentidő 
vége és mint az 1. évközi vasárnap, a március 1-ig tartó farsang nyitánya is. Ez a 
bálok időszaka. Két hétig még énekelgetjük a karácsonyi ünnepkör énekeit.  
 
2./ Csütörtök Szent Hiláriusz (Vidor) emléknapja. Du. 16 órától felnőttkatekézis és 
teázás a hittanteremben, majd este 17 órától fatimai ájtatosság lesz a templomban. 
 
3./ Jövő vasárnap kezdődne az ökumenikus imahét a keresztények egységéért, 
amelynek rendezvényei idén is elmaradnak. Minden szentmisén imádkozunk ezért. 
 
4./ Mozgó ünnepek 2022-ben: hamvazószerda március 22-én, nagypéntek április 
15-én, húsvét április 17-18-án, mennybemenetel május 22-én, pünkösd június 5-
6-án, úrnapja június 19-én, Jézus Szentséges Szíve főünnepe pedig június 24-én 
lesz. A húsvéti szentgyónás és szentáldozás hamvazószerdától, március 2-től 
Szentháromság vasárnapjáig, június 12-éig végezhető el.  
     Parancsolt -általában nem vasárnapra eső- főünnepek 2022-ben: újév  január 
1-én, vízkereszt 6-án, Nagyboldogasszony augusztus 15-én, mindenszentek 
november 1-én és karácsony december 25-én.  
 
5./ Ma tartjuk a januári nagygyűjtést számítva bőkezűségetekre templomunkért. (Off.) 

 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 18 h   A Földi- és a Rusztem-család +tagjai                                               É 

ÉVKÖZI 1. VASÁRNAP: Urunk megkeresztelése; január 9. 
8 h      G            +Keresztúri Mária                                                                             É  
10 h    G            +Fekete Jánosné Mária édesanya                                                   É  

Hétfő 9.45 h      +Virga Ferenc szórótemetése a Köztemetőben                              É 
Kedd 9.45 h      +Helenin Józsefné Györgyi temetése a Köztemetőben                   É 
             18 h      +Helenin Józsefné Györgyi OB.                                                       É   
Szerda 7 h         Hosszú szenvedés után +Tóth László iskolatárs                            É  
Csütörtök 17 h                          Fatimai ájtatosság                                             CS  
                  18 h  A Segítő Szűzanya tisztelete és további segítségének kérése      É 
Péntek 7 h         A Kollár-, a Kovács- és a Mándli-család élő és +tagjai                 CS    
Szombat 11 h   +Dunai László férj és édesapa OB.                                                 É 

18 h +id. G. Molnár István és neje Mária szülők, vmint +István testvér és +PéterkeÉ  

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: január 16. 
8 h     G É 
10 h   G             A Tüzes-család élő tagjai, élő Marcell (névnap)                               K  
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Szerkesztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
rakoscsaba.plebania.hu 


