
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. február 27-március 6. 

 
PARANCSKÉNT KÖVETENDŐ INTELMEK 

 
 Mindszenty József már a XX. század elején határozott álláspontot képviselt 
vallás és politika kérdéseiben, amelyet a Zala Megyei Újságban és Emlékirataiban 
is kifejtett: katolikus ember nem szavazhat az egyházellenes baloldalra! 
 XII. Pius pápa 1949-ben kelt határozata (ezt megerősítette XXIII. János pápa 
is!) így szól: „Azok a hívő keresztények, akik a kommunisták materialista vagy 
keresztényellenes tanítását vallják, védik és propagálják, a katolikus hit aposztatái 
(elhagyói), ezért az Apostoli Szentszék kiközösítése alá esnek és nem járulhatnak 
szentségekhez. Katolikusoknak tilos olyan pártokra vagy jelöltekre szavazni, akik, 
ha nem is hangoztatnak a katolikus tanítással ellenkező elveket, mégis társulnak a 
kommunistákkal és támogatják őket.” Legyünk nagyon résen, mert a háttérben már 
világkormány szerveződik szabadságunk és eredményeink elvételére jól szervezett 
migrációval és nemi aberrációk hatásos terjesztésével -már a gyermekek között is! 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK FARSANGVASÁRNAPI (FEBR. 27.) HIRDETÉSEI 

1./ Húshagyókeddel véget ér a farsang és vele a bálozások ideje. 
 
2./ Hamvazószerdán szigorú böjttel kezdetét veszi a negyvennapos böjt szent 
időszaka. A reggeli 7-es szentmisén hamuszentelés, majd hamvazás lesz. 
 
3./ Csütörtök ½ 5-től teadélután, 17 órától felnőtt katekézis lesz a tanteremben. 
 
4./ Március első péntekén este 18 órakor tartjuk az első keresztúti ájtatosságot, 
melyet 1/2 7-kor Jézus Szíve-litánia követ szentáldozással. Előtte gyóntatás. 
 
5./ Első szombat esténként ½ 6-kor szentolvasót vezet a rózsafüzér-társulat. 
Jövő vasárnap de. 9-től egyórás csöndes szentségimádás lesz, a végén litánia. 
 
6./ Jövő vasárnap de. 11 órakor kezdődik a felnőttek szentségtani előkészítője. 
Még lehet jelentkezni keresztségre. Aznap tartjuk a márciusi nagygyűjtést is. 
 
7./ Egyházunk böjti fegyelmének megtartása katolikus identitásunk része. 
Szigorú böjt hamvazószerda (márc. 2.) és nagypéntek (ápr. 15.), amikor 18 és 
60 év között a napi három húsmentes étkezésből csak egyszer lakunk jól. 
Advent és nagyböjt péntekjein 14 éves kortól tartózkodunk a húsfogyasztástól. 
Az év többi péntekén hagyományosan húsmentesen étkezünk, amelyet csak 
nyomós esetben pótolhatunk jócselekedettel. A betegek fölmentést élveznek. (Off.) 

 



FEBRUÁR 27-E SZENTJEI 
 

 Gorzei Szent János bencés apát (Lotharingia, Vendiéres, 900 előtt-Gorze, 
976). Eleinte remetéskedett, majd Metz püspöke Gorzéba irányította, ahol társaival 
megtalálta a keresett magányt és keménységet. Jó példával járt elől a vezeklésben, 
az imában, az aszkézisben és az engedelmességben. Nagy Ottó császár 953-ban 
a cordobai kalifához küldte, ahol hároméves megbízatását jól teljesítette. 960-ban 
apát lett.  A gorzei kolostorból indított reformja a bencés rendnek is előnyére vált. 
 Boldog Bátori László pálos pap (+Budaszentlőrinc, 1484) egy nyírbátori 
polgárcsalád sarja volt. Itáliában és Franciaországban tanult. Hunyadi János mellett 
harcolt a török invázió ellen, miközben főúri életet élt. Látva V. László udvarának 
Hunyadi-ellenességét, kiábrándult a világból és példás életű pálos szerzetesnek állt 
Budaszentlőrincen. Még Mátyás király is meglátogatta. Onnan engedéllyel a 
nagyhárshegyi barlangba ment remetéskedni, ahol az első majdnem teljes biblia-
fordítást és a Szentek életét hagyta Mátyás könyvtárára. Visszatérve a kolostorba 
halála napján még misézett. A Szent István-oltár elé temették, amely a török korban 
a templommal elpusztult. Remetehelyét, a Bátori-barlangot 1911-ben megnyitották. 
 Chapdelaine (sapdölen) Szent Ágoston missziós vértanú (Franciaország, 
La Rochelle, 1814-Kína, Si-linkien, 1856) hívő katolikus családba született. 20 éves 
koráig mezei munkás, majd a coutances (kutansz)-i szemináriumban lett pappá. 
Csak 1851-ben léphetett a külföldi missziók szemináriumába 1852-ben érkezett 
Kínába. Elfogása után az ókeresztények hitével és bátorságával vállalta a vértanú-
halált. XIII. Leo 1900-ban boldoggá, II. János Pál pedig 2000-ben szentté avatta. 
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h +Bányai Béla és +szülei  É 

ÉVKÖZI 8., FARSANGVASÁRNAP: február 27. 
8 h      G          Élő Balogh Sándorné Gizella hálaadása 79. születésnapon.   É 
10 h    G          +Andrusik Lajos (születésnap)   É 

Húshagyókedd 18 h +Géza és Mária szülők        É 
Hamvazószerda 7 h Élő Angéla és Annamária és Isten oltalma a gonosz ellen   É                                                                                         
                     11.45 h +Klincsek Lászlóné Mária temetése a Köztemetőben          É 
Csütörtök 18 h +Hernádi József éapa, +József és Anna nszül. és a H.-cs. élő t. É 
Péntek 7 h        +Anna nővér és Miklós sógor                                                        É 
           18 h         Keresztúti ájtatosság É;              18.30 h Jézus Szíve-litánia É                    
Szombat 17.30 h RT Elsőszombati rózsafüzér-ájtatosság                             CS 

                18 h      +Gyula, Ida, János és Klára jóbarátok                                       É 

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA: március 6.   
8 h     G                 +Gengela Zoltánné Éva OB. (febr. 24-én temettük)                 É 
9 h     H                 Csöndes szentségimádás, a végén 9.45 h litánia              É              
10 h   G     Pro populo; +Mária barátnő (2. évf.), +Váradi László és Mária szülők É 
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