
 
 
 
 
 
 

 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. szeptember 18-25. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 25. vasárnap) 

 
1./ Kedd a koreai vértanúk, szerda Szent Máté apostol, péntek Pietrelcinai Szent 
Pio atya, szombat pedig Szent Gellért püspök és a Fogolykiváltó Boldogasszony 
ünnepe. 
 
2./ Szombat du. 17 órától -az őszi Ars Sacra-fesztivál részeként- a Rotunda Ének-
együttes egyházzenei koncertjére hívjuk és várjuk a kedves Híveket.  
 
3./ Az októberi Adoremus átvehető a sekrestyében.                         

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 19 h +Karkus József É 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP: szeptember 18. 
8 h      G            +Keresztúri Károly és neje Mária, +fiuk, József és +Tóth József É 
10 h    G            Élő Hajcsik Mihály és neje Ibolya hálaadása 58. ház. évf.-n É 

Kedd 19 h         A Bognár-, a Németh- és a Vajda-család +tagjai  É 
Szerda 7 h         CS 
Csütörtök 19 h +(eltűnt) Szabó Lajos férj és édesapa (40. évf.) É 
Péntek 7 h CS 
        9.30 h        +Komáromy Margit temetése Cinkotán                                         É 
Szombat 17 h   A Rotunda Énekegyüttes koncertje (Előtte 16 h-tól próba) É 

                19 h   Élő 9 kislány dédunoka, élő szüleik és nagyszüleik                      É 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP: szeptember 25.  
8 h     G              Az +Sarusi- és Tóth-nagyszülők É 
9 h     G              Latyák Emma keresztelője                                                        CS 
10 h   G              +Ludányi Kálmán sac. (27. évf.) É 

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

Szerkesztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
rakoscsaba.plebania.hu 

 
 
 
 
 



ADY ENDRE (1877-1919): INTÉS AZ ŐRZŐKHÖZ 
 

 Az élet él és élni akar,/ Nem azért adott annyi szépet,/ Hogy átvádoljanak 
most rajta/ Véres és ostoba fenségek./ Oly szomorú embernek lenni…/ Őrzők, 
vigyázzatok a strázsán! -intett és int minket ma is a híres költő, mert az élet él és 
élni akar. De „A szívhang miatt őrjöngők”, mint a halálkultusz hívei máris 
tombolnak. Olvassunk bele a Magyar Nemzet szept. 15-i, Pilhál Tamás írta cikkébe: 
 „A belügyminiszter döntése nyomán a magzatuk meggyilkolását kérelmező 
nőknek immár meg kell hallgatniuk gyermekül szívhangját, egy pillantást kell 
vetniük ultrahangképére. Csak ezek után hajthatják végre a nőgyógyászok a 
végzetes műveletet -már amennyiben az áldott állapotú „édesanya” a szívdobogás 
meghallgatása és az ultrahangkép szemrevételezése után is kitart eredeti 
szándéka, a gyilkosság mellett. Ha kitart, akkor az orvos hozza a szükséges 
alkalmatosságot, azt a bizonyos „botmixert” (amely elnevezésen Cseh Katalin -
egykori szülész-nőgyógyászként- röhögcsélt egy rádióműsorban), és azzal szép 
akkurátusan földarabolja a gyermeket. Ezután már nem lesz szívhangja -legalábbis 
a gyermeknek, akit balszerencséje egy olyan degenerált korba vetett, amelyben 
egy beteg vaddisznó lelövéséért vagy egy odvas fa kivágásáért virtuális lincselés 
jár, az egészséges embermagzatok elpusztítása viszont ünneplendő „emberi jog”. 
 Ám ha az (immár idézőjel nélküli) édesanya a szívhangra és föltámadó 
lelkiismeretére hallgatva mégsem tart ki eredeti, gyilkos szándéka mellett, akkor 
egyidejűleg több örömteli dolog is történik. A legfontosabb: egy emberi élet 
megmenekül, esélyt kap megszületni, boldogan élni, szeretni az édesanyát, majd 
továbbadni az életet. Az édesanya nem szerez gyógyíthatatlan lelki sebeket. 
További járulékos haszon: az emberi élet védelmére esküt tett nőgyógyásznak nem 
kell végrehajtania az esküjével ellentétes gyilkosságot. Mindenki jól jár. (…) 
 Évente kb. 30.000 magyar gyermek életét oltják ki az anyaméhben, pedig a 
gyakran beszűkült tudatállapotban és elhamarkodottan hozott döntést utólag 
megbánják. Ám akkor már nincs visszaút. Magyarországon az abortuszok többsé-
gét (97 %-át) nem azért kérik, mert a gyermek erőszak útján fogant, fejlődési rend-
ellenességben szenved, netán az édesanya életét veszélyeztetné a szülés, hanem 
mert a „szülők” épp akkor nem szeretnének babát. Nincs hozzá kedvük, idejük, 
pénzük, eszük. Belegondolni is szörnyű: eközben meddő magyar párok ezrei 
mindenüket odaadnák, hogy gyermekük szülessen. Akinek annyira nem kell a 
gyermek, hogy képes elpusztítani, miért nem adja inkább örökbe? Innen nézve a 
mostani az emberiség történelmének legocsmányabb korszaka. (…) 
 A mostani szívhangrendelet az életpártiak apró győzelme a halálkultusz fölött. 
Jó okkal reménykedhet minden életpárti abban, hogy tovább csökken a magzat-
gyilkosságok száma.  Hogy remek döntés született, abból is látszik, hogy tombolnak 
a halálkultusz hívei. Botmixeres Katalin előadta: a szívhang meghallgatása „nem 
kevesebb terhességmegszakításhoz, hanem több lelki sérült emberhez vezet. Azt 
az érzést kelti a terhes nőben, hogy bűnt követ el.” De hát bűnt követ el, hahó! A 
nagy szent liberális tanok szerint mindenki szabadsága addig tart, ameddig 
másokét nem sérti. Márpedig a létrejövő magzat egy másik élőlény, dobog a szíve, 
nem pusztítható el kényre-kedvre. (Mert az élet él és élni akar -jelenti ki a költő is.) 
 Két Magyarország kibékíthetetlen ellentétben áll egymással. Mi azt mondjuk: mi, 
magyarok. Ők meg: én, én, én! Miről egyezkedjünk a gyilkosságjogért tüntetőkkel?” 


