
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2021. január 23-30. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 3. vasárnap) 

 
1./ Betegség miatt a mai kórus-szolgálat elmarad. 
 
2./ Kedd Szent Pál apostol megtérésének és a madárdombi templom búcsújának a 
napja. A búcsúi program szombat este ¼ 6-kor kezdődik, majd utána Balik Béla 
plébános úr ½ 7-kor kezdődő ünnepi nagymiséjével ér véget. 
 
3./ Szerdán Szent Timóteus és Titusz, csütörtökön Merici Szent Angéla, pénteken 
pedig Aquinói Szent Tamás emléknapja lesz. 
 
4./ Szombaton de. 10 órakor kezdődő képviselőtestületi gyűlésre hívjuk a tagságot, 
melybe online is be lehet kapcsolódni. 
 
5./ A februári Adoremus átvehető a sekrestyében. 
 
6./ Sok szabad hely van még szentmisék mondatására az elkövetkező hetekben. 
Kérjük, töltsétek azokat be!                                                                

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h   +Veres József férj és édesapa (12. évf.)                                      É  

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP: január 23. 
8 h      G            Élő Szabó Zoltánné Mária hálaadása 80. születésnapján É 
10 h    G            +János és Ágnes nagyszülők és +Csaba K 

Kedd 18 h É 
Szerda 7 h CS 
Csütörtök 18 h É 
Péntek 7 h CS 
           14 h        +Góra Mihályné Mária temetése a Köztemetőben                        É 
Szombat 18 h   +Nagy János és neje Mária, vmint +családtagjaik É 

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP: január 30. 
8 h     G              É 
10 h   G              +Góra Mihályné Mária OB. (pénteken temettük) É 
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA: JANUÁR 22. 
     Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be Csekén a Himnusz a magyar nép 
zivataros századaiból című gyönyörű versét, nemzetünk himnuszát, amelynek 
emlékére január 22-ét a Magyar Kultúra (irodalom, zene és művészet) Napjaként 
ünneplünk 1989 óta Fasang Árpád zongoraművész 1985-ben tett ajánlására. Sokat 
küzdöttek elődeink a XVIII-XIX. században a magyar nyelv és irodalom hivatalossá 
és elismertté nyilvánításáért, mert tudták, hogy „minden nemzet a maga nyelvén 
lett tudóssá, idegenen sohasem”. Töltsön el minket büszke öntudattal, amit magyar 
nemzetünk önerőből, más népek leigázása és kifosztása nélkül, sok történelmi 
hányattatás dacára kultúránkkal hozzáadott az emberiség szellemi kincseihez. 
Ápoljuk nemzeti kultúránkat és hagyományainkat identitásunk megőrzése végett, 
és érezzünk felelősséget annak átadására az utánunk következő nemzedékeknek. 
     Ennek egyike a kereken 800 éves Aranybulla, melyet a székesfehérvári 
országgyűlésen adott ki II. Endre királyunk. Ez nagyban hozzájárult a nemzet 
alkotmányos fejlődéséhez és identitásának további elmélyítéséhez. Rögzítette a 
magyar nemesség kiváltságait, a bárók és szerviensek jogait és közösségeket 
érintő előírásokat arany függőpecséttel (latinul bulla) ellátva a dekrétumot. Az angol 
Magna Carta Libertatum csak hét évvel előzte meg az Aranybullát. 

 
A MI MAI VILÁGUNK 

     Hírek innen-onnan, ezúttal a fejlett nyugaton lévő gazdag Hollandiából: ott már 
az óvodásokat is kötelező érzékenyíteni (In: Magyar Nemzet 2022. I. 17. 6. oldal): 
     „Egyes országokban olyan befolyást ért el a gyermekek szexuális 
érzékenyítését szorgalmazó LMBTQ-lobbi, hogy az óvodásoknak is tartanak már 
ilyen képzéseket. Hollandiában például négyéves kor fölött kötelezővé tették a 
felvilágosító foglalkozásokat, amelyeken egyebek mellett azt tanítják a kicsiknek, 
hogy tökéletesen természetes, ha két férfi vagy két nő szereti egymást. Egy ilyen 
tréningen a foglalkozás vezetője arról faggatja az óvodásokat, hogy miket 
művelhetnek egymással az egymást szerető emberek. Semmi nem számít már 
tabutémának. A hollandok szerint a szexualitás a mindennapi élet szerves része, 
már a gyermekeket is kívánatos minél több útravalóval ellátni ezen a téren. A 15-
17 éves holland tinédzserek kétharmadának a szülei nem tartják problémának, ha 
a gyermeküknek szexuális kapcsolata van. Magyarországnak még van esélye arra, 
hogy szembe helyezkedjen ezekkel a nyugat-európai folyamatokkal: április 3-án 
megerősíthetjük a tavaly elfogadott gyermekvédelmi törvényt, mi szerint lehessen-
e a köznevelési intézményekben szülői hozzájárulás nélkül ilyen foglalkozásokat 
tartani és a nemátalakító kezeléseket népszerűsíteni.” A kanadai törvényhozás már 
tiltja a heteroszexuális identitást megerősítő nevelést, és 5 év börtönbüntetéssel 
sújtja a keresztény (természetes) tanításon alapuló „konverziós (normálisra 
visszanevelő) terápiát” alkalmazó nevelőket. Katolikus hívő ilyesmiket soha nem 
fogadhat el, és ezt április 3-án négy NEM-mel köteles kifejezni! 
     Bergoglio százezer eurós támogatásról döntött a Lengyel- és Fehéroroszország 
között föltartóztatott migránscsoportoknak -közölte az Átfogó Emberi Fejlődés 
Szolgálatának dikasztériuma. (Szent V. Piusz pápa a rózsafüzért imádkozta a 
lepantói ütközetben a keresztény seregek győzelméért, Boldog XI. Ince pápa pedig 
anyagilag is segítette a törökellenes harcokat Bécs és Buda fölszabadítására. Nagy 
különbség! De hát változnak az idők és az erkölcsök.)   


