
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. február 28-március 7.     
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Nagyböjt 2. vasárnapja) 

 
1./ Elhunyt Snell György püspök úr, a bazilika főplébánosa. Imádkozzunk érte! 
 
2./ Ma de. 10 órakor a XVII. gregorián misét és nagyböjti himnuszokat énekel a 
szkóla. 
 
3./ Március első csütörtökén Szent Kázmér és Meszlényi Boldog Zoltán vértanú-
püspök emléknapja lesz. 
 
4./ Március első péntekén este 18 órakor keresztúti áhítatot, majd utána ½ 7-kor 
Jézus Szíve-litániát végzünk. A szertartások előtt negyedórával gyóntatás. 
 
5./ Jövő vasárnap de. 9 és 10 óra között szentségimádás lesz. Aznap tartjuk a 
márciusi nagygyűjtést is. 
 
6./ A Katolikus Karitász felhívása szerint mától virágvasárnapig (március 28-ig) 
tartós élelmiszereket gyűjtünk misék után vagy irodaidőben (H-SZ-P: 10-12 h) a 
plébánián, pénzadományokat pedig a hátsó karitászperselyben.     (Offerát hozni!)                                                                  
                                              

MISEINTENCIÓK                                                                        
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                              
Kedd 10.45 h       Zvornyik Károlyné Klára temetése a Köztemetőben                 É 
           18 h           +Géza és Mária, valamint +gyermekeik                                    É                                
Szerda 7 h           +dr. Merva Ferencné Magdolna (7. évf.), valamint a Bányai-,  É      
a Merva-, a Posta- és a Szebeni-család élő és +tagjai                                                           
Csütörtök 18 h    +Horváth István esperes, nagymarosi plébános (40. évf.)        É                                                                                   
Péntek 7 h            Jézus Szentséges Szíve tisztelete és engesztelése                É 
           18 h                    Keresztúti áhítat és 18.30 h Jézus Szíve-litánia          É                                                                    
Szombat 18 h       Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tisztelete és engesztelése       É                                                                                                 
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: március 7.  
8 h   G                   +Maróti János édesapa (34. évf.)                                            É                                   
9 h   H                                             Szentségimádás                                          CS                   
10 h G                   +Tóth Luca és férje Sándor, vmint +Sándor fiuk                      É                                                            
 

 



 

A HÉT FŐBŰN: 2. A FÖSVÉNYSÉG 
 
 

Esmérek én egy vént. -Ki az: -Neve nincsen: 
Régen eladta már aztat is a kincsen; 
Sőt még bírt is véle, magába tartotta, 

Mert mondani másnak ingyen sajnállotta.  
Hol lakik? Ott látszik ama kapu megett 

Egy ház, melyet náddal önnönmaga szegett. 
Van két palotája a Piac-utcába, 

De azt a rácoknak adta árendába; 
Maga e kunyhóba éhezvén kucorog, 
S elméjébe mindég a drágaság forog. 
Ül pénzes ládáján sovány ábrázattal, 

Tisztelvén a Mammont örök áldozattal. 
 

 Ki ne ismerné föl Debrecen híres szülöttét, a poeta doctus és poeta natus (a 
tanult és született költő) néven emlegetett Csokonai Vitéz Mihályt (1773-1805) a 
föntebb idézett sorokból, amelyek címe: Zsugori uram. Melyikünk ne látta volna 
színházban vagy ne olvasta volna Moliére (molier; eredeti nevén Jean-Baptiste 
Poqulelin, zsan-batiszt poklen; 1622-1673), a francia drámaíró L’avare, azaz A 
fösvény vagy Ady Endre (1877-1919) Harc a Nagyúrral című művét? Ezek a 
fösvénység (görögül filargüria, am. ezüst/pénz-szeretet, latinul avaritia) főbűnét 
karakírozzák ki. A fösvénység vagy zsugoriság rendetlen ragaszkodás a 
megszerzett véges és mulandó javakhoz. Ez megmutatkozhat a szerzés túlzó 
vágyában (kapzsiság) és a már megszerzett dolgok rendetlen birtoklásában. A 
birtoklás túlzottságát jelzi, hogy a fösvény a számára szükséges mértékben sem 
válik meg javaitól: nem, vagy csak alig költi pénzét, esetleg nagy vagyon 
birtokában is nyomorog. A fösvénység a világ javainak túlzott szeretete, az 
azokhoz való beteges ragaszkodás: „Megöl a disznófejű Nagyúr/ Éreztem, megöl, 
ha hagyom./ Vigyorgott rám és ült meredten:/ Az aranyon ült, az aranyon,/ 
Éreztem, megöl, ha hagyom” –olvashatjuk Ady idézett versében. A fösvény ember 
mindent magának akar, ezért mindent összeharácsol, és semmit nem tud 
kiengedni kezei közül. Vakká és érzéketlenné teszi a rászorulók, ínségesek iránt. 
 A fösvénység ellentéte az adakozás, maga a tevékeny szeretet Ez otthon 
kezdődik, de mindenhová ki kell terjeszteni, kifejlesztve a nagylelkűséget. Egy 
római közmondás úgy tartja: „Bis dat qui cito dat, azaz: Kétszer ad, ki gyorsan 
ad”. Vagyis szeretettel gondolunk másokra és jót teszünk velük. Általános 
értelemben szeretetet, jóakaratot, jóindulatot jelöl.  Isten így utasította Izrael 
népét: „Amikor földed terményeit aratod, ne arasd le az egész föld széléig és ne 
szedd össze az elhullott kalászokat; szőlődben se szedd össze az elmaradt 
fürtöket s a lehullott szemeket: hadd szedjék azokat össze a szegények és a 
jövevények.” Jézus is hasonlóképp buzdít: „Adjatok, és adnak majd nektek is… 
Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd vissza nektek is.” 
                                                                                                      Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                      Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
                                                                                                                                                           Szerkeztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
                                                                                                                                                                                             rakoscsaba. plebania.hu 


