
 

 
 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. február 21-28.     
  

KATOLIKUS ERKÖLCSTAN: A HÉT FŐBŰN 1. 
 

 vagy más néven kardinális bűnök a katolikus erkölcstan kategóriái olyan 
jellembeli rossztulajdonságokról, amelyek hajlamosítanak a tízparancsolatban 
meghatározott bűnök elkövetésére, így azok forrásai: a kevélység, a fösvénység, 
a bujaság, az irigység, a torkosság, a harag és a jóra való restség. Ezek ellentéte 
a hét erény (a három isteni erény: hit, remény és szeretet; és a négy sarkalatos 
erény: okosság, igazságosság, mértékletesség és lelki erősség. Ez utóbbi négy 
Platóntól ered, tanítványa, Arisztotelész pedig folytatta az erények azonosítását).  
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Nagyböjt 1. vasárnapja) 

 
1./ Ma, nagyböjt 1. vasárnapján a hamvazószerdán távollévőket hamvazzuk meg. 
Ma gyűjtünk a katolikus iskolák javára is. 
 
2./ Szerda Szent Mátyás apostol ünnepe. 
 
3./ Péntek este 18 órakor keresztúti áhítatot tartunk. 
 
4./ A márciusi Adoremus átvehető a sekrestyében.                           
                                              

MISEINTENCIÓK 
                                                                         
Szombat 18 h Élő Zsuzsanna testi-lelki gyógyulása és névnap                           É                        
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA: február 21.                                                                                                                     
8 h   G             Az +Erzsébet- és Tóth-szülők           É                                                      
10 h G             +dr. Molnár Edit édesanya és +Molnár Lajosné Edit nagymama   É              
Kedd 18 h           Hálaadás megtérésért                                                                É                  
Szerda 7 h          +Eszter nagymama                                                             É              
Csütörtök 18 h   +Faragó-Vízi Ildikó (5. évf.)                                                        É                            
Péntek 7 h          Élő Veres Józsefné Julika (névnap)                                           É 
           18 h                              Keresztúti ájtatosság                                           É  
Szombat 18 h     +Elvíra (4. évf.)                                                                           É                        
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA: február 28.   
8 h   G                 Élő Balogh Sándorné Gizella hálaadása 78. születésnapon      É                                        
10 h G                 Élő Hanna dédunoka (2. születésnap) és élő szülei                   É                 
                                                                                                       

 



 

 
A FŐBŰN FOGALMA 

 
 A bűn konkrét személy által végbevitt rossz cselekedet, amely ellentmond a 
tízparancsolatnak. Ez lehet aktív vágy is gondolattal, szóval, cselekedettel és 
mulasztással. Halálos bűn az a vétek, amelynek elkövetésekor egyszerre van 
jelen a (komoly célra irányuló) súlyos tárgy, a tudatosság (tudva és akarva) és a 
szabad beleegyezés. A halálos vétket elkövetők elveszítik a kegyelem állapotát, 
ezért nem járulhatnak szentáldozáshoz, amíg meg nem gyónták.  A főbűnök tehát 
nem azonosak a halálos bűnökkel, hanem inkább víciumok, rossz tettekből kinövő 
vétkes készségek, szokások, jellemhibák. Belőlük tehát bűnök fakadhatnak. 
 A fölsorolás története. A bűnök ezen osztályozása a sivatagi atyáktól ered, 
név szerint Evagrius Pontiustól, aki megnevezte ezt a hét gonosz sugallatot, 
amelyet az embernek le kell győznie magában. Tanítványa,  Cassius Szent János 
vezette be a bűnök ilyetén osztályozását Európában a De institutis (a bevezeté-
sekről) c. könyvével. A hagyomány Nagy Szent I. Gergely pápához is köti ezek 
fölsorolását. Hamarosan alapvetése lett a vezeklési útmutatóknak, de megjelentek 
The Parsons’ns Tale Chaucer Canterbury mesék c. kötetében és Alighieri Dante 
Isteni színjátékában is. Ez utóbbiban a vezeklőket összegyűjtik a purgatórium 
hegyén, és elkövetett legsúlyosabb vétkeik szerint nyerik el büntetésüket. 
 A főbűnök tanának morális szerepe. Az egyház a főbűnök doktrínájával 
segíti az embereket, hogy tartózkodjanak már a gonosz iránti vágytól is, mielőtt 
vétkeznének. Az egyháztanítók főleg a kevélység/büszkeség és a kapzsiság ellen 
intenek, amelyek leginkább velejárói az ősbűntől megsebzett és rosszra hajlóvá 
lett emberi természetnek, mert ezek vannak a többi vétek elkövetése mögött is. 
 

A KEVÉLYSÉG (superbia) 
 

 a büszkeség elfajulása. A büszke ember nagy becset tulajdonít a személyes 
tulajdonságoknak, birtoknak, származásnak, kitüntetésnek, bár nem feltétlenül 
néz le másokat, de a magáét tartja nagyra, esetleg még joggal is, addig a kevély 
főleg másokkal szemben, akiket lenéz, nagyra tartja magát. (Némelyek testtartása 
is elárulja eme tulajdonságukat.) A büszke a maga érdemét beszéli (dicsekszik), a 
kevély mások érdemét megveti. A kevélység az öntudat túltengése, önmagunk 
mások fölé helyezése. Szinonímái: gőg, önteltség. 
 Jézus földi élete során elutasított mindenfajta hatalmat és dicsőséget. Midőn 
földünkre született egy betlehemi barlangistálló jászlában, megalázkodott, hogy 
magára öltse az emberi természetet (de bűnnel soha nem szennyezte be magát!). 
nekünk is az alázat, a szerénység és az önmegtagadás útját ajánlotta és tanította: 
„Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos 
szívű vagyok.” 
 A keresztények közt a nagyság nem a földi méltóságban vagy dicsőségben 
áll, hanem Krisztus életének és magatartásának pontos követésében. Lásd 
Kempis Tamás: Krisztus követése (Imitatio Christi) című könyvét. 
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