
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. aug. 28-szept. 4. 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 22. vasárnap: Szent Ágoston) 

 
1./ Szerdán az esztergomi prímási bazilika (katedrális) fölszentelési ünnepével 
búcsúzik a nyár. Első pénteken reggel ½ 8-kor Jézus Szíve-litániát végzünk. 

 
2./ Az iskolakezdéshez füzetekből kedvezményesen vihettek jövő vasárnap, és 
értük a hátsó kisasztalon lévő dobozba tett adományokat a ráti (Kárpátalja) 
gyermekotthon javára fordítjuk. 
 
3./ Szombat este kb. ¾ 8-tól Tüzes Marcell rövid orgonazenés áhítatára hívjuk 
és várjuk a kedves Híveket. Oboán közreműködik András Pál. 
 
4./ Bíboros Főpásztorunk elfogadta a képviselőtestületbe delegáltak 
személyét, akik jövő vasárnap de. a 10 órai nagymisén tesznek esküt. 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat  19 h Zs +Fazekas Lászlóné Margit OB. (9-én temettük)         É 
ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP: Szent Ágoston püspök; augusztus 28. 
8 h   M               Élő Finta 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                                        

Hétfőn és kedden nincs szentmise! 
Szerda  7 h        +Juhász László szobi plébános (20. évf.)                                      É                                                
Csütörtök 19 h  +Ferenc Józsefné Erzsébet                                                           É                                             
Péntek 7 h         +édesanya (43. évf.) É;              kb. 7.30 h Jézus Szíve-litánia     É                                                                                                  
Szombat 19 h Zs +Bagi Mátyás és +családtagok                                                    É                                                     
ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP: szeptember 4. 
8 h    M        +Terézia és +rokonok       É                                 
9 h    G                          3 fiú és 3 lány keresztelője     CS                       
10 h  G              Pro populo; +Móricz Lajos nevelőapa                                             É                                            
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A MEGBOCSÁTÁS 2. 
(A gonosz lélek második belépési ajtója az engedetlenség) 

 
 Az engedetlenség. Az engedelmesség az egyik legszebb 
evangéliumi erény. Jézus egész élete az Atya iránti engedelmességben telt el. Az 
ember lázadó természetének legyőzésére mindig gyakorolni kell az 
engedelmességet. Az emberben mindig ott van a gondolat, hogy ne az Úr akarata 
legyen, hanem az enyém. Ezt nem mondjuk ki nyíltan, hanem azt mondjuk, hogy 
úgy lesz jó, ahogy én gondolom. Mindenben az én szándékom valósuljon meg. Ez 
nem mindig sikerül. Ebből aztán feszültség támad bennünk és körülöttünk. Nem 
az vezet minket, amit az Úr ajánl, hanem amit a világ mond. Tűzön vízen át. Ez 
nagyon tetszik a sátánnak. Nagyon örül, mert ő könnyen belép e lázadó lelkületbe 
Szembe állít ezen keresztül az emberekkel és Istennel. Olyan mérhetetlen 
indulattal támadunk sokszor másokra egyik pillanatról a másikra, hogy utána 
csodálkozva kérdezzük, hogy mi történt velünk. Miért viselkedtünk így? Miért 
kiabáltunk egészen kis dolgok miatt? 
 Egyik nap mesélte egy fiatalasszony, hogy a férjével a picében 
ládákat rakosgattak. Azt mondta a férje rámutatva az egyik ládára, „ezt ne ide 
tedd, hanem a másik sarokba”. Ő azt válaszolta , hogy „nem, szerintem ide kell 
tenni”. Olyan haraggal beszélt a férjével, hogy az otthagyta, és fölment a lakásba. 
Pedig egy nevetséges dologról volt szó. Ebből az engedetlenségből olyan 
feszültség támadt, ami megrontotta a szeretet légkörét. Ilyenek vagyunk sokszor. 
Utána már neki is eszébe jutott, hogy itt valami másról van szó. Nem a ládákról, 
hanem a gonosz lélekről, aki beszüremkedett ebbe a helyzetbe, és ő állította őket 
szembe egymással.  
 A lázadás helyett inkább az engedelmességet kell választanunk. Az 
első gondolatom ne az legyen, hogy én mit akarok, hanem rögtön kérdezzem meg 
Istent: „Uram, Te mit tennél a helyemben? Mi volna kedvesebb neked? Hogyan 
illeszted bele ezt a helyzetet terveidbe?” És ha fölismerjük az Úr akaratát, akkor 
váltani kell. Ez nem könnyű. Minél erősebb (akaratosabb) természetünk van, 
annál nehezebb azt legyőzni. De ha megtanulunk lemondani önző akaratunkról, 
akkor az nagy kincs, mert akkor megtanulunk Istennek is engedelmeskedni. 
 

A MACSKA 
 

 A macska autonóm természetű, nehezen befolyásolható, de nagyon 
intelligens és tiszta állat. (Hány ember nem ilyen…? Befolyásolható, buta és 
piszkos.) Az alábbi történet is megerősíti ezt: Egy sziámi macska reakcióját láttam 
a rádió hallgatásakor. Heves kutyaugatás hallatszott belőle. A cica fölugrott, 
domborított, és fölborzolta szőrét, hogy nagyobbnak tűnjön. Mivel semmit nem 
látott a kutyából, lassan a rádióhoz ment és megszagolta. Szemmel láthatóan 
sértődött volt és bosszankodott, hogy felült az ugatásnak.  
 A macska nem hisz csak a fülének; szaglással és nézéssel is meg-
győződik arról, igaz-e az, amit hall. Gondoljunk erre és tanuljunk tőle. Jó lenne, ha 
mi is csak akkor hinnénk el a másokról hallott rosszat, ha már másként is 
meggyőződtünk róla, hogy igaz.  


