
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. március 20-27. 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Nagyböjt 3. vasárnapja) 
 

1./ Péntek Gyümölcsoltó Boldogasszony tanácsolt főünnepe. Este 18 órakor 
keresztúti áhítatot tartunk. 
 
2./ Péntek este kb. ½ 7-től novénát, imakilencedet kezdünk Magyarországért. 
Minden nap a szentmisék után kb. félórás közös ájtatossággal készülünk a közelgő 
választásokra, amelyeknek óriási tétje van: megmaradás vagy kiszolgáltatottság. 
 
3./ Szintén péntek este 18 órakor a madárdombi Szent Pál-templomban hangzik 
el a Concerto Filharmónia Zenekar, a Rotunda Énekegyüttes és a Harmónia Női 
Kar előadásában Vivaldi: a-moll concertoja és Pergolesi: Stabat Matere. 
 
4./ Jövő vasárnapig tart a karitatív élelmiszer- és pénzadomány-gyűjtés szentmisék 
után vagy irodaidőben: szerda és péntek de. 9-től déli 12 óráig.     
 
5./ Az áprilisi Adoremus átvehető a sekrestyében.                               
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h   +József nagyapa és élő Benedek unokája (névnap)  É 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: március 20. 
8 h      G            Az +Hinka- és Lukács-szülők  É 
10 h    G            +László és Izabella, vmint élő és +hozzátartozók  É 

Kedd 18 h         +Zsombor Kálmán sac. (2. évf.)  É 
Szerda 7 h        A Derhán- és a Szántó-család +tagjai  CS 
Csütörtök 18 h +Alajos és Erzsébet keresztszülők É 
Péntek 7 h        A Gyümölcsoltó Boldogasszony és Szent József tisztelete          É 
    18 h Keresztút, utána imádság Magyarországért az Oltáriszentség előtt   É                                                                                           
Szombat 18 h   Magyarországért és a választásokért, utána litánia ugyanezért É 

NAGYBÖJT 4., LAETARE  VASÁRNAPJA: március 27.  
8 h     G             +Ackermann József és neje Margit, vmint +Attila fiuk É 
9 h     G        Rózsafüzér és litánia az Oltáriszentség előtt Magyarországért   É 
10 h   G             +Domokos Mária (6. évf.) és +Váradi László szülők É 

Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 

 



ATTÓL FÜGG 
 

 Egy kereskedő rövid idő alatt ki akarja taníttatni egyetlen csemetéjét. Látva a 
nagy tananyagot, megkérdezi az igazgatótól: -A fiamnak is mindezt meg kell 
tanulnia? Megfizetem önnek, ha lerövidíti a tanulmányi időt. Mennyit kér hát, uram? 
-Attól függ, mit szeretne a fiából faragni. Látja, uram, ha az Isten tölgyet akar 
teremteni, általában húsz-egynéhány évet szán rá. Ha viszont tököt akar nevelni, 
untig elég neki két hónap. 
 

TÖRTÉNELMI LECKE NEMCSAK FIÚKNAK (1) 
 

 Az elmúlt évszázad sok történelmi eseménye balszerencsésnek bizonyult. 
Balfék politikusok hozták ránk a Himnuszban is megénekelt balsorsot. Nyelvünk a 
baloldalhoz köthető dolgokat rossznak minősíti. Nem is alaptalanul. A történelmi 
tapasztalat, mint -Cicero nyomán az életben- tanítómesterünk, számos példát ad 
erre. Villantsunk föl közülük néhányat, hogy a mai kor társadalmi jelenségeinek 
tükrében árnyaltabb képünk legyen, segítendő minket a jó döntés meghozatalában 
az április 3-i országgyűlési választásokon és a népszavazáson.  
 A vörös grófként emlegetett Károlyi Mihályhoz (1892-1955) hasonló, és nála 
kártékonyabb köztársasági és miniszterelnöke alig volt hazánknak. (Azért volt és 
ma is van!) A történészek túlnyomó többsége gyönge kezű és képességű, kudarcos 
vezetőként jellemzik. Történelmünk mindeddig legnagyobb tragédiájának, a trianoni 
békediktátumnak egyik fő okozója. Magyarországot belevitte az I. világháborúba. A 
történelmi Magyarország határait védő egyesületet föloszlatta, Linder Béla (1876-
1962) hadügyminiszterével (aki ezeket mondta: „Nem kell hadsereg többé! Nem 
akarok katonákat látni!”) a magyar hadsereget lenullázta. (Linder 1921-től haláláig 
a királyi, majd a titói Jugoszláviában élt emigránsként, ahol „érdemeiért” nagyra 
becsülték, és halála után díszsírhellyel jutalmazták.) Károlyi az Entente Cordiale 
(antant kordiál=szíves egyetértés) hatalmait (Franciaország és Anglia) mindenben 
kiszolgálta, csakúgy, mint a hozzájuk társult cseh, délszláv és román nemzetiségek 
„kis antant-ját. A magyargyűlölő Masaryk és Benes szövetségese volt. Utóbbi 
később nem kért szolgálataiból. Hazaárulásért elítélték. 1924-ben Londonba, majd 
Párizsba emigrált ez a saját társadalmi osztályával is meghasonlott, hol a 
szociáldemokráciával, hol meg a bolsevizmussal szimpatizáló politikus. Sigmund 
Freud írta róla 1918-ban: „Sose voltam az ancien régime (anszien rézsim=régi 
rendszer) híve, de kérdéses számomra, hogy a politikai bölcsesség jellemének 
tekinthető-e, hogy a sok gróf közül a legokosabbat (Tisza István) meggyilkolják, a 
legbutábbat (Károlyi Mihály) pedig megteszik miniszterelnöknek.” Mai utódaik 
éppúgy idegen célokért rángatnák hazánkat és katonáinkat a jelenlegi háborúba. 
 Az I. világháborút követő kommün, a tanácsköztársaság „dicsőséges 133 
napja” alatt Szamuely Tibor (1890-1919) magához hasonló magyarul beszélő, de 
idegen szívű, magukat Lenin-fiúknak mondó karhatalmat szervezett, akik a 600 
áldozattal járó vörösterrort szabadították az országra. „Mindenütt szaladgálnak az 
ellenforradalmárok, üssétek agyon őket ott, ahol vannak, fojtsátok őket a vérükbe!” 
-írta a Vörös Újságban. Mai eszmetársaik tán tűrnek az övéiktől eltérő véleményt? 


