
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. március 7-14.     
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Nagyböjt 3. vasárnapja: Szent Perpétua és Felicitász) 

 
1./ Ma de. 9-től 10 óráig szentségimádás.                                              
 
2./ Péntek este 18 órakor keresztutat végzünk. 
 
3./ Szombat du. 17 órától fatimai ájtatosság lesz. 
 
4./ A szegények húsvétjára élelmiszereket és pénzt gyűjtünk. 
 
5./Snell püspök úr temetése kedden de. 10.30 h-kor lesz a bazilikában. 
 
6./ Ma a nagygyűjtéskor bizalommal számítunk bőkezűségetekre templomunkért.  

(Offerát hozni!) 
 

 
 
 
 

MISEINTENCIÓK 
                                                                         
Szombat 18 h    A Szűzanya Szeplőtelen Szíve tiszteletére és engesztelésére  É                        
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: Szent Perpétua és Felicitász; 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; pro populo       É                         

Kedd 18 h         Élő Albert SVD sac. (35. születésnap)                                         É                                          
Szerda 7 h        +Bede István Kálmán OP. sac. (90. szül.nap és halála 10. évf.) É                 
Csütörtök 18 h Élő Marcell (26. születésnap)                                                       É                               
Péntek 7 h        Élő Gergő                                                                                     É 
           18 h                                       Keresztút                                                      É 
Szombat 17 h                          Fatimai ájtatosság                                             CS 
                18 h   +Fodor Béla édesapa és +Gizella nagymama (1. évf.)                É 
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: március 14.   
8 h   G                +Keresztúri Mária                                                                        É                  
9 h   G                           Kiss Dominik és Krisztián keresztelője                           CS                             
10 h G                +László és Izabella; vmint élő és +családtagok                          É                                                           

 



 

A HÉT FŐBŰN: 3. A BUJASÁG 
 

 A bujaság, latinul luxuria, a nemi gyönyör mértéktelen kívánásának vagy 
élvezésének bűnös készsége. A buja emberből hiányzik a nemi élet kontrollja. Az 
Istentől kapott bennünk jelen lévő természetes nemi vágyat öncélú élvhajhász 
aktussá degradálja. 
 A világ túlfűtött szexuális mámorban úszik. Hiányzik az Istenről való 
elmélkedés, a Jézsuról szóló beszélgetés. Az ember már elvesztette eredeti 
dicsőségét, és már eszközzé vált a szex és az ego karmai között. A szenvedélyek 
rabszolgájává lett. Sokan mondják: Nem kell az érzékiséget fékezni! Miért alkotott 
az Isten gyönyörű nőket? Élvezzük hát őket! Nyomukban kiégett emberi roncsok. 
 A szenvedélyek féken tartása nem okoz semmiféle betegséget. Soha senkit 
nem rontott meg a mértékletesség; inkább megsokszorozza az életerőt. 
 A bujaság a paráznaság (görögül porneia, latinul fornicatio) cselekedeteiben 
ölt testet, konkrétan a 6. parancsolat ellen vét, mely a házasságtörésben kulminál: 
a szabad állapotú férfi és nő házasságon kívüli egyesülése. Ha mindez haszon-
szerzésre irányul, prostitúcióról beszélünk. A paráznaság súlyos bűn a személy 
méltósága és az emberi szexualitás ellen, amelynek természete a házastársak 
javára és a gyermekek nemzésére van rendelve. Súlyos botrány, ha kiskorúakat 
érint (pedofília). A Kivonulás könyve (22,14) súlyos büntetést helyez kilátásba 
érte: „Ha egy még el nem jegyzett hajadont valaki elcsábít és hál vele, fizesse 
meg a jegy-ajándékot és vegye el.” Szent Pál így figyelmezteti a thesszaloniki 
híveket (’Tessz 4,4-5): „Mindegyikőtök szentül és tisztességesen éljen feleségével 
és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent.”  
Szent István királyunk II. törvénykönyve is óv a paráznaságtól, és véresre vesz-
szőzést, illetve kopaszra nyírást helyez büntetésként kilátásba. 
 Az egyház katekizmusában is megértően és szeretettel fordul a szexuálisan 
más magatartást tanúsítókkal szemben, de nem pártolja vágyaik megélését, mert 
az már súlyos vétek Isten parancsa ellen (Lev 18,22): „Ne hálj férfival, amint 
asszonnyal szokás, mert ez gyalázatos dolog!” Pál apostol a rómaiakhoz eképpen 
szólt (1,27): „A férfiak egymás iránt gerjedtek vágyra: férfi férfival űzött ocsmány-
ságot. Meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét.” Isten megteremtette az 
embert a maga képére kétneműnek: férfinak és nőnek, amely vitán fölül álló örök 
igazság, és kijelölte normális és természetes rendeltetését (Ter 1,27 és 2.24): „Az 
Isten megteremtette az embert saját képmására férfinak és nőnek… Ezért a férfi 
elhagyja apját és anyját; feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy testté lesz.” Mi a 
megoldás? Az önmegtartóztatás (amely a házasságon kívül élő egyedülállóknak 
is tanács), továbbá böjt, imádság, lelki gondozás és terápia segítheti a helyes útra 
a tévelygőt. A médiumok egyre hangosabban népszerűsítik és relatíve jónak 
állítják be a különböző szexuális devianciákat. Jegyezzük meg Berzsenyi Dánel: A 
magyarokhoz (I.) írt verséből: „Így minden ország támasza, talpköve/ A tiszta 
erkölcs, melly ha megvész:/ Róma ledűl, s rabigába görbed.” Így pusztult el Róma 
birodalma is. Ezért a törvény eszközeivel meg kell védeni a gyermekeket attól, 
hogy egy hangos kisebbség a normális többségre erőltesse kártékony akaratát. 
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