
 
 
 
 
 
 

 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. június 12-19. 
 
FŐPLÉBÁNIÁNK SZENTHÁROMSÁG-VASÁRNAPI HIRDETÉSEI JÚN. 12-ÉN 

1./ Ma, Szentháromság vasárnapján véget ér a húsvéti gyónás és áldozás ideje, 
amit az egyház 4. parancsolatában kötelezően előír: „Évente gyónjál és legalább a 
húsvéti időben áldozzál!” Ma de. 9-től Szent Antal-litánia és fatimai ájtatosság lesz. 
 
2./ Szerda Árpád-házi Boldog Jolán(ta) szerzetesnő emléknapja. Csütörtök a 
világegyházban úrnapja. Du. 16 órától csöndes szentségimádás, 18 órakor 
szentóra, 3/4 7-kor Oltáriszentség-litánia, 19 órakor pedig ünnepi szentmise lesz. 
 
3./ Szombat du. 16 órára kérünk fehér virágokat és -szirmokat hozni a sekrestyébe. 
 
4./ A magyar egyház jövő vasárnap üli meg úrnapját, Krisztus Testének és Vérének 
nagy ünnepét. Az úrnapi körmenetet -jó idő esetén- de. 9 órakor tartjuk. 
 
5./ A mai nagygyűjtéskor bizalommal számítunk bőkezű adományaitokra.  

 
MISEINTENCIÓK 

Szombat 14.30 h Novák János és Szenes Barbara esküvője                              É 

                19 h A Pozsgai- és a Krahl-család +tagjai és +Zoltán unoka                 É 

ÉVKÖZI 11., SZENTHÁROMSÁG-VASÁRNAP: június 12. 
8 h      G             A Mátics- és a Horváth-család +tagjai                                         É 
9 h      G            Szent Antal-litánia; 9.15 h fatimai ájtatosság rózsafüzérrel   É                                     
10 h    G             Páduai Szent Antal tisztelete és közbenjárásának kérése          É 

Kedd 19 h          +Hajnal Lászlóné Piroska édesanya (születésnap)                    É 
Szerda 7 h         +Czebáné Magassy Irén OB. (8-án temettük)                             É 
      11.30 h         +Kövesdi Jánosné temetése Cinkotán                                        É 
Csütörtök 16 h  Szentségimádás CS;     18 h szentóra É;     18.45 h litánia    É 
                  19 h  +Orosz Aladárné Edit édesanya OB (fehérben; 9-én temettük)  É                  
Péntek 7 h         Élő Ágnes (63. születésnap) és élő családtagok                         É  
Szombat 11 h    Vidák Sándor és Szabó Éva esküvője                                         É 

                19 h +József férj és édesapa, vmint +Erzsébet és György szülők         É 

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP: úrnapja; Szent Romuáld apát; június 19.  
8 h     G              +Pallag Istvánné Erzsébet nagynéni (35. évf.)                            É 
9 h     G                                       Úrnapi körmenet                                               K 
10 h   G               Élő Mihály és Edit hálaadása 7. ház. évf.-n                                É 
11 h   G                                   Gigor Olivér keresztelője                                      CS 



 
 

MI, KATOLIKUSOK A SZENTHÁROMSÁG EGY ISTENT IMÁDJUK 
     A Máté-evangéliumban Jézus apostolai lelkére kötötte a missziós parancsot: 
„Tegyétek tanítványommá minden népet, megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevére. Tanítsátok őket mindazt megtartani, amit parancsoltam nektek!” 
Világos beszéd. Parancs és feladat. Nem vitatéma. Isten, Jézus azt akarja, hogy az 
emberiség egy akol legyen egy pásztor alatt, és nem a sokféle hamis vallás, amely 
nem vezet Istenhez. A mai vallási közömbösség gyökere az az elmélet is, mi szerint 
a többi vallás Isten akarata szerint való; ez megtalálható a II. vatikáni zsinat Nostra 
Aetate (korunk) és a Lumen gentium (a népek világosága) c. dokumentumok 
kétértelmű pontjaiban, melyek szerint a katolikusok és muszlimok együtt imádják 
az egy Istent. XVI. Benedek pápa rámutatott ezen nyilatkozatok hibáira: „Kizárólag 
elismerően beszél a vallásról, és annak beteges és torz formáit teljesen figyelmen 
kívül hagyja.” A most gyakran szervezett vallási találkozók nagyban hozzájárultak 
a vallási közömbösség terjedéséhez, ami még a katolikusok között is odavezetett, 
hogy azt gondolják, minden vallás egyenrangú. Nem! Ezek eredménye Bergoglio 
tévedésben fogant Abu-Dzabi nyilatkozata (is): „A vallások, a bőrszínek, a nemek, 
a fajok és a nyelvek sokfélesége és különbözősége Isten bölcs akaratának rendel-
kezése.” Athanasius Schneider püspök Christus vincit c. új interjúkötetében azt 
tanítja, hogy a nem keresztényeket meg kell hívni (ez a misszió!) az egy igaz, 
Istenhez vivő útra, ami pedig a katolikus egyház.  2000 évig ezt tanította; lehetetlen 
hogy ennyi ideig tévedjen! Az utóbbi 50 év tanításának vallási relativizmusa pedig 
az ilyen találkozókban és a hamis ökumenizmusban áll. (Idézett mű 94-97. oldal.) 


