
 
 
 
 

 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. március 27-április 3. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
 
 

(Szombat este: Ma este állítsuk előre 60 perccel az órákat a nyári időszámításra!) 
 
1./ Ma de. 9-től folytatjuk a novénát rózsafüzérrel és könyörgéssel hazánkért, majd 
a 10 órai korális nagymisén gregorián ordináriumot és himnuszokat énekel a szkóla. 
 
2./ Hétfőn déli 12 órakor gyászmise, utána folytatjuk a novénát Magyarországért 
minden nap a szentmisék, pénteken pedig a 18 órai keresztút és Jézus Szíve-litánia 
után kb. 15-30 percben. Sokan jöjjünk imádkozni és engesztelni! Óriási a tét! 
 
3./ Egy hét múlva feketevasárnap. De. 9 és 10 óra között csöndes szentségimádás 
lesz, majd litánia a Szentlélek megvilágosításáért. 
 
4./ Húsvéti képeslapok 50.- Ft-ért és kisebb könyvek a hátsó asztalról vásárolhatók. 

 ) 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 18 h  Magyarországért és a választásokért; utána ugyanezért novéna  É 

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

Hétfő 12 h        +Balázs Mihályné Mária OB. (szerdán temetjük); utána novéna   É 
Kedd 18 h        +Király Jánosné Anna énya (2. évf.) és a választások; novéna  É 
Szerda 7 h        Élő Magdolna hálaadása 74. születésnapon; utána novéna         É 
           11 h       +Balázs Mihályné Mária temetése a péceli katolikus temetőben   É 
Csütörtök 18 h Magyarországért; utána novéna  É 
Péntek 7 h +id. Kneifel Mihály karnagy (34.), neje Gizella és +Erzsébet menyük É 
           18 h        Keresztúti áhítat; 18.30 h Szt. Szív-litánia; 18.45 h novéna    É                                                                                                
Szombat 18 h   +Szabó Zoltán férj és éapa (15. évf.) és élő gyermekei; novéna É 

NAGYBÖJT 5., FEKETE VASÁRNAPJA: április 3. 
8 h     G             +József és Erzsébet szülők, vmint +fiuk, József É 
9 h     H             Szentségimádás, a végén Szentlélek-litánia                             É               
10 h   G  Pro populo; +Szűcsné Turbucz Erzsébet, +Sz. István és Margit szülők É 

 

 



LELKI ADOPTÁLÁS 
 

 Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony glóriás tanácsolt főünnepén 
emlékezünk Gábor főangyal Szűz Máriánál tett látogatására, aki ekkor mondott 
igent az Úr akaratára, elfogadva, hogy a Szentlélektől megfoganjon szíve alatt az 
Üdvözítő. E napon ki-ki adoptáljon egy kis magzatot, akinek megszületéséért 
karácsonyig mindennap elmond egy tized rózsafüzért. Minden diktatúránál és 
ragálynál rosszabb a civilizációnkba férkőzött isten- és emberellenes liberalizmus, 
amely a halált népszerűsíti, az abortuszt, és a már születés előtt álló kifejlett embrió 
elvetését pedig, mint emberi jogot követeli. Katolikus hívő számára ez teljességgel 
elfogadhatatlan, amint a gyermekek normális nemi önazonosságát veszélyeztető 
gender-propaganda is! Az életet Isten adta (olyannak, amilyen), csak Ő veheti el! 
 

TÖRTÉNELMI LECKE NEMCSAK FIÚKNAK (2.) 
 

 A magyarországi baloldal mindig rárontott nemzetére. 1947. augusztus 31-én 
kommunista párt Rajk László belügyminiszterrel a demokrácia és a többpárt-
rendszer fölszámolására nyílt csalásokkal levezette a „kékcédulás” választásokat. 
A kék háttérnyomatú névjegyzékkel az emberek lakhelyüktől távol is szavazhattak. 
Az országot keresztül-kasul járó kommunisták 15-20 helyen is leadták voksukat 
ugyanazon választáson. Ennek ellenére sem tudtak abszolút többséget szerezni, 
csak mintegy 22 %-ot. (Ezért kértek mindig idegenből segítséget, ahogy ma is.) 
 1956. október 4-én a Moszkvából visszatérő Kádár János már a Nagy Imre-
kabinet ellenében új forradalmi munkás-paraszt kormányt szervezett, amit a maga 
mögött érkező szovjet tankok garantáltak neki: vérbe fojtották a magyar forradalmat 
és szabadságharcot. Az utána következő években véres megtorlások következtek. 
 Nem is olyan régen, 15 éve, az 1956-os forradalom 50. évfordulóján a hírhedt 
„őszödi beszéd”-ben a baloldali kormányfő beismerte: hazudtak a választóknak és 
mindent elrontottak. Az emiatt hetek óta tüntető békés fölvonulók közé lövetett és 
ártatlan embereket hurcolt meg elrettentés végett. (A hozzájuk hasonló Európai 
Unió vezetése akkor nem kiáltott diktatúrát. Ez maga a demokrácia volt -szerintük.) 
 A balos „szakértői” vezetés vasútvonalakat, kórházakat és iskolákat zárt be; 
a stratégiai szolgáltatókat, mint a víz-, gáz- és elektromos művek, külföldieknek 
adták el, ezért sokszorosára emelkedett a rezsi. Bevezették a vizit- és tandíjat. 
Megszűnt a családok és az otthonteremtés támogatása. A bérek sem növekedtek. 
Vajon miért nem tüntettek akkor is (pl. a pedagógusok), hogy mi minden jár nekik? 
Elvették a 13. havi nyugdíjat. IMF-hiteleket fölvéve eladósították az országot. Az 
egészségügy privatizációjáról máig nem mondtak le. Az utak, vasutak, középületek 
pusztultak. Semmit nem építettek (kivéve a magánvilláikat), csak romboltak. Ezek 
bizonyítható tények, amikkel nem lehet vitatkozni! És nem szabad elfelejteni! Ma 
ugyanezt megismételnék ezek, amit az elmúlt 100 évben is tettek: háborúba 
sodornák hazánkat, a szexuális aberráltakkal megrontanák a gyermekeket és ránk 
engednék a muszlim migránsokat, végül betolnák az országot az Európai Egyesült 
Államokba, de addig is euróval fizethetnénk (pl. a görögök adósságait), ami jól 
megnövelné az árakat. „Isten ója (a baloldal) nagy csapás(á)tól mi magyar 
hazánkat!” Őrizzük meg a szívós munkával elért jó eredményeket, és ne 
kockáztassuk a békét! 


