
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. augusztus 20-28. 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Szent István király és az évközi 21. vasárnap) 

 
1./ Augusztus 20-án, Szent István király szabad szombatra eső tanácsolt 
főünnepén de. 9 és este 19 órakor mondunk szentmisét. Reggel ¾ 9-kor  
litániát imádkozunk a Szent Király oltalmát kérve hazánkra. 
      Az országos Szent István-ünnepség a bazilika előtti téren du. 17, a 
Szent Jobb-körmenet pedig utána, kb. 18 órakor kezdődik.  
 
2./ Az anyaszentegyház házasságot hirdet: Szent Mónika szombatján du. 15 
órakor Almási Dániel feleségül veszi Tempfli Hajnalkát. Aki ezen házasulandók 
között valamilyen házassági akadályról tud, jelezze a főplébánián.                                                              

HETI MISEINTENCIÓK 
 

SZOMBAT: SZENT ISTVÁN KIRÁLY; augusztus 20. 
9 h   G             +id. dr. Merva Ferenc (születésnap)    Előtte ¾ 9-kor litánia   É  
10 h G                         Mattel Szófia Anna keresztelője     CS 
19 h M             +Ilona és György szülők                                        É 
ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP: Szent X. Piusz pápa; augusztus 21. 
8 h   M               +Kardos István és neje Rózsika                                                     É 
10 h G               +Györgyi Klára          É 
11 h G               Németh Dorina, Németh Márk és Nyulas István keresztelője        CS                       

HÉTFŐN ÉS KEDDEN NINCS SZENTMISE! 
Szerda  7 h       +Jung Mária Ágnes irgalmasnővér OB. (Tem.: Újközt. csüt. ¾ 1h) É                      
Csütörtök 19 h +Izmán Sándor és +szülei                                                               É                                          
Péntek 7 h        Hálaadás és Isten dicsősége                                                           É                                             
Szombat  12 h G dr. Hrabovszky Erik és Kalinics Helga nászmisés esküvője         É 
                 14 h G  Kormos Csaba, Kurucz Kende és Török Fruzsina keresztelője CS 
                 15 h Zs-M-G Almási Dániel és Tempfli Hajnalka nászmisés esküvője    É 
                 19 h Zs +Fazekas Lászlóné Margit OB.                                                   É                                                                                                       
ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP: Szent Ágoston püspök; augusztus 28. 
8 h    M       Élő Péter és Krisztina hálaadása 12. ház. évf.-n (áldással)          É  
10 h  Zs            +Balogh Ferencné Margit édesanya                                                É 
11 h  G                      Gábor Lilla és Tóth Péter keresztelője                                    É 
 

    
 

 



 

A MEGBOCSÁTÁS 1. 
 

A gonosz lélek három ajtón tud leggyakrabban a szívünkbe lépni: az egyik a harag, 
a másik az engedetlenség, a harmadik pedig a büszkeség 

 

A HARAG 
 

 Ahol harag van, ott megszűnik a szeretet. Ezért a haragról való 
leszokás központi hely Krisztus tanításában. A megbocsátás azért fontos, mert csak 
így mehetünk tiszta szívvel Istenhez. A sátán akkor kap teret az életünkben, amikor 
nem vagyunk hajlandók megbocsátani. Jézus azt mondja a Máté 18-ban, hogyha 
nem bocsátotok meg szívből, át lesztek adva a „poroszlónak”. A görög eredetiből 
másként is fordítható ez a szó. Pl. börtön, vagy kínzó. Valójában át leszünk adva 
annak, aki minket állandóan kínoz a harag érzületével. Mert a harag kínlódást jelent, 
ha újra és újra föltámad bennünk, és arra gondolunk, hogyan tudnánk megbosszulni 
sérelmünket.  
 A megbocsátás nem ugyanaz, mint a felejtés. Sokan megpróbálnak 
felejteni, de rá kell jönniük, hogy nem sikerül. A megbocsátás Isten kegyelméből 
történik, és az akarat döntését és küzdelmét jelenti. Az ember dönt a 
megbocsátásról, és elveti a bosszút, a neheztelést, a rosszindulatot és a harag 
minden formáját. A fájdalom úgy szűnik meg, hogy elengedjük azt, aki megbántott. 
Nemcsak a másik kedvéért, hanem a magunk és Isten kedvéért. Ha valaki nem 
bocsát meg, olyan, mintha magához kötné azt, akire haragszik. 
 A megbocsátás azt is jelenti, hogy fölvállaljuk a kellemetlenséget, amit 
a másik ember bűne okozott nekünk, és haragunkat átadjuk az Úrnak. Pl. valakinek 
ellopják az autóját. Ez elég nagy kár anyagilag is és kellemetlen is, mert gyalog vagy 
tömegközlekedéssel kell járnia. Új autóra meg nincs pénze. Ezt a kellemetlenséget 
is föl kell vállalni. Van, aki hónapokon keresztül iszonyú haraggal és gyűlölettel 
gondol arra, aki ellopta kocsiját. Megbocsátani, majd rá kell bízni Istenre a tolvajt, 
hogy ő vegye kézbe azt, aki ilyen súlyos veszteséget és kellemetlenséget okozott. 
 Megbocsátani –a Szentírás szerint is- azért kell, mert Krisztus nekünk 
is megbocsátott akkor, amikor még bűnösök voltunk, és megígérte az Atya boldog 
országát nekünk. Ezért nekünk is nagylelkűnek kell lennünk, és továbbadni ezt a 
nagylelkűséget, vagyis megbocsátani az ellenünk vétkező(k)nek. Jézus tanulságos 
példabeszéde a Mt 18-ban. Egy embernek nagy tartozása volt a király felé, aki 
nagylelkűen elengedte minden tartozását. Hazatérőben ez a most már boldog 
ember találkozott egy néhány fillérrel neki tartozó emberrel. Fojtogatva követelte tőle 
tartozását. Amikor ez a király tudomására jutott, a hálátlan adóst börtönbe vetette, 
és megkérdezte tőle: „Nem kellett volna-e megbocsátanod a társadnak, ahogy én is 
megbocsátottam neked?” 
 Szembe kell néznünk a harag érzésével és önmagunkkal. Valljuk meg 
őszintén, hogy ha fölindultak vagyunk, a harag tombol bennünk. Nagyon nehéz ezt 
elviselni. Megfogalmazható ez, de ennek tudatában kell Istennek odaadni szívünket.  
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