
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2021. március 14-21.    
  

MÁRCIUS 19: SZENT JÓZSEF FŐÜNNEPE 
 

 Szent Józsefről csak a Máté- és a Lukács-evangélium gyermekségtörténete 
alapján van ismeretünk. Dávid házához tartozott, ács volt. Igaz férfiúnak ismerjük, 
aki hallgatott Gábor főangyalra, feleségül vette a Szentlélektől várandós Máriát és 
oltalmazta nevelt fiával, Jézussal együtt. Átadta neki az ábrahámi örökséget és az 
ácsmesterséget. Kb. Kr. u 20-ban halt meg. Boldog IX. Pius pápa az egyház 
védőszentjévé nyilvánította, II. János Pál pápa pedig a Redemptoris custos (A 
megváltó őrzője, 1989) enciklikájában minden embert az ő oltalmába ajánlott. 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJÁN 

 
1./ A mai, örömvasárnapi 10 órás nagymisét közvetítjük az interneten. 
 
2./ A március 15-i, hétfői állami ünnepen imádkozzunk édes magyar hazánkért, 
lobogózzuk föl házainkat, és ismertessük meg a hős hazafiakat a gyermekekkel! 
 
3./ Péntek Szent József tanácsolt főünnepe. A neki szentelt évben ünnepeljük őt, 
kérve az egyházért, családokért, édesapákért, iparosokért és haldoklókért.  
 
4./ A nyilvános szertartások fölfüggesztése idején is átvesszük a szegényeknek 
szánt élelmiszereket az irodai fogadóórákon. Húsvéti levlapok ugyanott kaphatók.            
                                              

MISEINTENCIÓK 
                                                                         
Szombat 18 h  +Fodor Béla édesapa és +Gizella nagymama (1. évf.)               É                                                             
NAGYBÖJT 4., LAETARE VASÁRNAPJA: március 14.                                                                                                                      
8 h   G              +Keresztúri Mária          É                                                       
10 h G              +László és Izabella, valamint élő és +családtagok                      É   
Hétfő   9 h        A Tolnai-család egészsége, betegeinek gyógyulása                 CS                
Kedd 18 h        Élő Mihály hálaadása keresztelési évfordulón                             É                                                       
Szerda 7 h       +dr. Mándli József nagyapa és élő Benedek unoka (névnap)    CS               
Csütörtök 18 h+József és András fivérek és +ifj. Endre                                      É                                                 
Péntek 7 h       +Veres József (névnap)                                                              CS                                      
Szombat 18 h  +2 József (névnap), valamint élő és +hozzátartozók                   É                                                                                   
NAGYBÖJT 5., FEKETE VASÁRNAPJA: március 21.   
8 h   G               +József és Erzsébet szülők                                                         É                                            
10 h G               +Tóth István és neje Klára                                                           É                     

 



 

A HÉT FŐBŰN: 4. AZ IRIGYSÉG 
 

                                                                                                       

     A Hispániából Rómába elszármazott sikeres epigrammaköltő, Marcus 
Valerius Martialis (Kr. e. 40- Kr. u.14) Iulius nevű barátjának írta vissza-visszatérő 
refrénként, mi mindenre irigykednek a környezetében élő emberek: „Valaki 
megpukkad az irigységtől, drága Iuliusom,/ mivel Róma engem olvas; megpukkad 
az irigységtől, mivel minden tömegben ujjal mutogatnak (sikereimért); a császár 
adta (három) fiú-jogért; a városközeli kis falusi házamért; mert kedves vagyok a 
barátaimnak és gyakran látogatnak.” A vers utolsó sorában irigyének azt kívánja: 
„Pukkadjon meg, akárki is pukkad szét az irigységtől!” 
 Az irigység (latinul invidia, színe a sárga és attribútuma a holló) mások 
értékei vagy sikerei láttán ébredt gonosz indulat, amely önmagára nézve rossznak 
látja a másik lelki vagy anyagi javait. Gyümölcse a –gyakran legszebb örömnek 
mondott- káröröm. Forrása , mint annyi más bűnnek is, a kevélység, ami könnyen 
vezet halálos bűnhöz. Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében (5,19-20) a 
test cselekedetei közé sorolja: „A test tettei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalan-
ság, fajtalanság (…) irigység.” A Márk-evangélium (7,21-22) a szívből eredezteti: 
„Belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, 
lopás (…) irigység” stb. Mások jó sorsának látása gyűlölethez és gyilkossághoz 
vezet: „Ezért Saul nagy haragra gerjedt, mert nagyon nem tetszett neki ez a 
dolog. Azt mondta: Dávidnak tízezreket tulajdonítanak, nekem meg csak ezreket. 
Már csak a királyság hiányzik neki! E naptól kezdve Saul irigy szemmel nézte 
Dávidot.” (1Sám 18,8-9.) 
 Az irigy ember magának akarja a másét. Bosszút érez mások jóléte, hírneve 
vagy egyéb sikere miatt. Az irigység az egyik legrosszabb jellemvonás, 
hatásaiban pedig az egyik legkárosabb. A Biblia óva int az irigységtől, akik pedig 
kitartanak benne, méltónak tartja a halálra. Az irigység rejtve is megnyilvánul: az 
ilyen ember nehezen viseli el mások tudásban, tiszteletben, anyagiakban vagy 
életszentségben való gyarapodását; elhúzódik a szerencsés embertől, ám örül, ha 
az bajba jut; szívesen hallgat megszóló és rágalmazó beszédet, amibe maga is 
belekapcsolódik. Mások dicséretét az irigy ember kisebbíti, közönyösen beszél 
róluk; jótetteiket ironikusan magasztalja és így eltorzítja; a másokat dicsérő 
beszédet nem szíveli, félbe szakítja, gúnyt űz belőle; a jót elhallgatja vagy félre-
magyarázza, a jó szándékot kétségbe vonja. „Ne törtessünk hát kihívóan és 
egymásra irigykedve hiú dicsőség után” –figyelmezteti Szent Pál a galatákat 
(5,26) és minket is. 
 Jézus a felebarátaink iránti önzetlen szeretet útját ajánlja követőinek (Lk 
6,34-35): „Szeressétek ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön viszonzást 
nem várva. Így nagy jutalomban részesültök, a Magasságbeli fiai lesztek, aki jó a 
hálátlanokhoz és a gonoszokhoz is.” Hogyan irtsuk ki magunkból az irigységet? 
Ne foglalkozzunk mások olyan dolgaival, amelyekhez semmi közünk; ne kutassuk 
mások életét, és hallgassunk Szent Péterre (1Pt 2,1): „Szakítsatok hát minden 
gonoszsággal, álnoksággal, képmutatással, irigységgel és rágalmazással.” 
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