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„Isten oktalansága bölcsebb az 
embereknél, és Isten gyöngesége 

erősebb az embereknél.”

Sok oktalanság és gyöngeség 
van az Egyházban, amely azonban 
nem Isten „oktalansága” és nem Is-
ten „gyöngesége”, hanem a miénk, 
s emiatt joggal szégyenkezhetünk, 
és csak megvetést érdemlünk. Ez 
az oktalanság pontosan abban nyil-
vánul meg, hogy a kinyilatkozta-
tásnak ellenálló, istentelen világ 
gondolkodásmódját, értékrendjét, 
struktúráit építjük be az Egyházba és 
vallásos életünkbe, hogy alkalmaz-
kodva a világhoz, megnyerjük Krisz-
tusnak. Az eredmény siralmas: ha az 
alkalmazkodásnak köszönhetően tény-
leg megnyerünk is sokakat, nem a 
megfeszített Jézusnak nyerjük meg 
őket, aki Isten bölcsessége és ereje, 
hanem csupán magunknak.

Erősnek érezzük az Egyházat, 
és legtöbbünknek sejtelme sincs 
a veszélyről: miközben az elmúlt 
évszázadokban felfedezzük és éles 
kritikával elítéljük az Egyháznak 
a korabeli világhoz való alkalmaz-
kodását, nem vesszük észre, hogy 
ma pontosan ugyanebbe a hibába 
esünk, legfeljebb csak a jelszavak 
változtak.

Modernnek hisszük magunkat, 
amikor bíráljuk az Egyház múltbeli 
hibáit, ugyanakkor kritikátlanul el-
fogadjuk és feltétlenül pozitívnak 
értékeljük mindazokat a fejlemé-
nyeket, melyek a II. vatikáni zsinat 
után következtek.

Mi az Egyház jelenkori törté-
netéért vagyunk felelősek, a jelen 
évekért és évtizedekért. És az Egy-
ház legnagyobb kincse a magát 
kinyilatkoztató Isten „oktalan-
sága” és „gyöngesége” a teremtés 
mögötti elrejtőzésében, szent Fiának 
megtestesülésében és legfőképpen 
keresztjében. Miért vette magára 



a szenvedéseinket és halálunkat? 
Miért bocsátott meg ingyenesen? 
Miért nem szállt le a keresztről, hogy 
higgyünk neki? Isten szeretete, mely 
félreteszi a világi okságot és lemond 
az erődemonstrációról, homlokegye-
nest ellenkezik a mindenkori közíz-
léssel, a bűnbeesett ember mega-
lomániás istenképével.

A mi felelősségünk, hogy a tem-
plomot vásárcsarnokká tesszük-e, 
a liturgiát, a hitvallást és a Krisztus 
szent halálából született szentségeket 
a modern világ piaci igényeihez iga-
zítjuk- e a rosszul felfogott dialógus, 

pluralizmus és demokratizmus nevé-
ben.

Az a Jézus, aki soha nem bocsá-
totta áruba az Atya kincseit, ő tudott 
csak igazán párbeszédet folytatni 
kortársaival, ő értette meg legmé-
lyebben őket, mert tudta, hogy mi 
lakik az emberben, ismerte látszóla-
gos okosságunk mögötti oktalansá-
gunkat, s részvéttel viseltetett erőnek 
álcázott gyöngeségünk iránt

Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység – 

Szent idők

2 Nagyböjt 3. vasárnapja

Második rész: A hit tisztulása

Évről évre nagyböjtben 
megújítjuk a hitünket, keresztény 
elkötelezettségünket. Ilyenkor felte-
hetjük a kérdést: tisztult-e a hitem az 
elmúlt évben? Ebben az elmélkedés-
ben Lisieux-i Szent Teréz legyen a 
tanítómesterünk.

Az Egy lélek történetében kira-
jzolódik Szent Teréz hitéletének 
folyton előrehaladó tisztulása. Min-
den előrelépés úgy jelenik meg, mint 
a hit titkába való új és új belépés. 
Ebben lehet példa számunkra is. U-
gyanis nyilvánvalónak tűnik, hogy 
a szentség egyenlő a belső tisztulás 
fokozataival. És az is igaz, hogy ez a 
„zarándokút” (igazi nagyböjt!), amit 
Szent Teréz járt végig, nem más, 

mint a vállalt, tudatosan elfogadott 
megpróbáltatás.

Gyermeki hitből – felnőtt hitig

„1886. december 25-re esett az 
a nap – írta –, amikor megkaptam a 
kegyelmet, hogy kilépjek a gyermek-
korból, egy szóval teljes megtérésem 
kegyelmét.” (Csak érdekesség: Paul 
Clandel, Charles de Foucauld is ezen 
a napon tért meg!) Mi volt ez? Baná-
lis dolog. Még nincs tizennégy éves, 
örömmel várja a karácsonyi aján-
dékot. Apja egy türelmetlen meg-
jegyzést tesz – s ez lelke mélyébe 
hasít. Most választhat, mit tesz: vagy 
sír, vagy – és ő ezt választotta – mo-
solyog. De valami nagy történt: kilé-
pett infantilis, önközpontú világából, 
és megnyílt a más felé. Pszichológi-

pápai Lajos Nagyböjti beszédsorozata
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ailag: a nárcizmus korszakából – a 
felajánlás felé. Így fogalmazott: „meg-
éreztem, hogy a szeretet belépett szí-
vembe, az igény, hogy önmagamat 
elfelejtve szerezzek örömet, és azóta 
voltam boldog”. (Hasonlót olvasha-
tunk Anna Frank naplójában is!)

Isten irgalmasságának felfedezése – 
és a lelki gyermekség

Először írásaiban megjelenik 
a vágy, a törekvés: „szent szeret-
nék lenni”. De már 1894-től egy új 
nyelvezet jelenik meg. Nem a szent-
ség, tökéletesség keresése (ebben 
még a „régi ember” teljesítmény-
rendszere is ott van), nem mintha 
nem keresné minden erővel, de a 
hangsúly más. Ráhagyatkozás va-
lakinek az akaratára, alávetni akara-
tát valaki akaratának – s ez a Más: 
az Isten. Rájön, hogy a szentség nem 
is elsősorban szándék, még nem is a 
hívásra válaszoló hűség elsősorban 
– az is! –, hanem Isten kezdemé-
nyezése, gyengédsége és irgal-
massága. Neki kell átadnia önmagát 
egyfajta önmagáról való megfeled-
kezésben. Mint a „kisgyermek”. S ez 
a „kis út” tanítása. Leírja: „…ehhez 
nem szükséges nagyobbodnom. Sőt, 
ellenkezőleg. Kell, hogy kicsi ma-
radjak, hogy többé és többé váljak.”

Nagy kortársa, Newman bíboros 
is, akit azóta XVI. Benedek pápa 
boldoggá avatott, ezt írta: „Uram, 
nem kérek látást, sem a tudást, csak 

azt, hogy eszközöd lehessek. Egy-
etlen lépés elég nekem.”

Végül a harmadik, legnehezebb fázis: 
kemény, keresztes fázis: betegség, 
agónia, halál – belépés a látásba: a 
vízióba

1896. húsvét: betegség, sötétség, 
szenvedés. Alagútba lép, nem látja a 
végét. Teljes köd és vakság. Egy fal 
előtt áll, „amely az égig ér”. Addig 
azt hitte, a hitetlenség mindig bűnös. 
(Rosszhiszemű vagy tudatos vak-
ság.) S most: kitéve a kételyeknek 
és aggódásoknak. Olyan hitbeli kí-
sértései voltak, hogy nem merte el-
mondani őket. De kitart a hitben, a 
tiszta hitben, mindentől megfosztva: 
„Életem estéjén meg fogok előtted 
jelenni, Uram, Istenem, üres kezek-
kel.”

Az isteni Mester így szerette őt. 
A hit teljes megtisztulásáig. S ennek 
a kereszt volt az útja. Ahogy egy an-
gol költő, John Donne mondja: „A 
kő nem azáltal lesz szobor, hogy a 
művész kigondolja az alakját, hanem 
azáltal, hogy a kőtömbről leveszi 
mindazt, ami elrejti a megálmodott 
szobrot.”

Mindez szép példa a mi hit-
beli tisztulásunk számára is. Mi is 
úton vagyunk a hitbeli tisztulásban. 
Nekünk is először az infantilis stá-
diumból kell kilépni. A győzelem 
önmagunk felett: az első megtérés. 
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Aztán jön a gyermekség útja: Isten 
szuverenitásának elismerése, felis-
merése a szentség művében. Joseph 
Ratzinger így fogalmazta ezt meg: 
„Az elfogadás elsőbbsége.”

Szóval valljuk, hogy minden 
Istentől függ, de a gyakorlatban 
életünk, ítéletünk, érdeklődésünk 
gyakran ön- és teljesítmény-köz-
pontú. Mintha minden tőlünk függne 
csak. Sokszor óriási erőfeszítésünk 
hitetlenséget takar. Ezt a kísértést 
csak az imádság és bűnbánat segíthet 
legyőzni.

S a végső szakasza hitünk tisz-
tulásának, mutatja, hogy a szentség 
a kereszten függő Krisztussal való 
azonosulás. Ma többet beszélünk a 
keresztény funkcióiról, mint létéről. 
Pedig keresztény létünket Krisztus 
a kereszt és a feltámadás által szer-
ezte meg. Aki keresztény = krisztusi, 

hogyan is lehetne meg a kereszt né-
lkül?

Krisztusban Kedves Testvérek!
Newman bíboros írta: „Adjon nekünk 
az Isten egyszerű, tiszteletteljes, keg-
yes lelkületet, hogy iga-zán az Egyház 
gyermekei lehessünk, és fogékonyak 
tanításai iránt. Ha ezt elnyertük, a 
többit elvégzi a ke-gyelem. Azoknak 
a »kicsinyeknek« a lelkülete ez, 
akiknek angyalai »mindenkor látják 
mennyei Atyánk arcát« (Mt 18,10), 
azoké, akikért az apostolok mindent 
magukra vállaltak, akikért a kegyelmi 
szolgálatok rendelményei vannak, és 
akiket Krisztus »táplál és gondoz« 
úgy, mint saját testét.” (John Henry 
Newman: Istentől Istenig. Szent Ist-
ván Társulat, Budapest, 1977, 299. 
o.) Ámen.

A teljes cikk itt olvasható: 
magyarkurir.hu

örökség

Egy bizonyos hegyi faluban 
évszázadokkal ezelőtt egy nemesem-
ber azon gondolkodott, hogy milyen 
örökséget hagyjon a falu lakóinak. 
Végül eldöntötte, hogy templomot 
épít hagyatékként. A templomépí-
tés tervét titokban tartotta egészen 
a befejezésig. Amikor az emberek 
összegyűltek, csodálkoztak a tem-
plom szépségén és tökéletességén. 
Sok dicsérő megjegyzés után egy jó 
megfigyelő megkérdezte: -  “De hol 

vannak a lámpák? Miként világítják 
meg a templomot?” -  Anélkül, hogy 
válaszolt volna, a nemes rámutatott 
a falon lévő lámpatartókra, aztán 
minden egyes családnak adott egy 
lámpát, hogy vigyék magukkal az 
istentiszteletre és függesszék fel a 
falra: - “Valahányszor itt vagytok, 
az a hely, ahol ültök, világos lesz 
- felelte a nemesember. -  Amikor 
pedig nem lesztek itt, az a hely sö-
tét lesz. Amikor távol maradtok a 
templomtól, Isten házának bizonyos 
része sötéten marad.”
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Keresztség a Szentháromság nevére

Didakhé, 7,1. (Kr. u. 70)

A keresztségre vonatkozóan, pedig 
így kereszteljetek: miután mindezeket 
előtte elmondtátok, élő vízben keresz-
teljetek az Atya és Fiú és Szentlélek 
nevére. Ha nem áll rendelkezésre élő 
víz, keresztelj más vízben; ha lehet 
hidegben, ha nem, melegben. Ha egyik 
sem áll rendelkezésre, háromszor önts 
vizet a fejre, az Atya és Fiú és Szentlé-
lek nevére.

Tatianosz: Diatesszaron, 55. 
(Kr. u. 170)

Jézus így szólt hozzájuk: „Én 
kaptam minden hatalmat égen és 
földön; és ahogy az Atya küldött en-
gem, úgy küldelek én is titeket. Men-
jetek el az egész világra, és hirdessétek 
az evangéliumot minden teremtmény-
nek, és tegyétek tanítványommá és 
kereszteljétek meg őket az Atya és a 
Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsá-
tok meg őket mindannak a megtar-
tására, amit parancsoltam nektek. S 
én veletek vagyok mindennap, a világ 
végéig.” [vö. Mt 28,18-20]

Tertullianus: Praxeas ellen, 26,9. 
(Kr. u. 216)

[A] feltámadás után megígéri 
tanítványainak, hogy elküldi az Atya 

ígéretét, s végül meghagyta, hogy 
kereszteljenek az Atya és Fiú és 
Szentlélek nevére, nem egyre. Hisz 
nem egyszer, hanem minden egyes 
névre, az egyes személyekre, három-
szor merülünk be.

Jeruzsálemi Szent Cirill: 
Hitoktató beszédek, 20,4. (Kr. u. 350)

Ezután a szent keresztvíz me-
dencéjébe szálltatok le, mint ahogy 
Krisztust a keresztről a közel levő 
sírba vitték. Mindegyiktek megkapta 
a kérdést: “Hiszel-e az Atya, és Fiú, 
és Szentlélek nevében?” És letettétek 
erre az üdvösségszerző hitvallást; és 
háromszor alámerültetek a vízbe, majd 
fölmerültetek. Ezzel jelképesen azt fe-
jeztétek ki, hogy Krisztus három napig 
volt a sírban.

Nazianzoszi Szent Gergely: 
A keresztségről, 40. oratio, 45. 

(Kr. u. 380)

Ám eddig még semmiféle nyom 
nincs a lelkedben, sem jobb, sem 
rosszabb szöveg, ma kell azt beléd ír-
nunk… Akkor keresztellek meg, miu-
tán megtanítottalak az Atya, és a Fiú és 
a Szent Lélek nevére. Mindháromnak 
egy közös neve van: az istenség. A 
mozdulatok és szavak után megérted 
majd, hogy csak akkor zárkózol fel a 
teljes istenséghez, ha elvetetted a teljes 
istentelenséget.

Mit Mondanak a keresztségről az ókeresztény írók?
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Hirdetések

Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a keresztúti ájtatosságot a 
nagyböjti időszakban péntekenként a Szent Rozália-templomban, valamint a 
Szent András-templomban tartjuk a szentmisék előtt ½ órával.

 
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 

összege, az elmúlt héten 170.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
3 945.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

Jelezzük a kedves hívek részére, hogy 2015. március 14-én, azaz jövő 
héten szombaton, egy órával korábban lesz bemutatva a szentmise a Szent 
András-templomban. Aznap ugyanis ifjúsági találkozó lesz, ami 16:00 óra-
kor végzendő szentmisével záródik. 

Plébániai katekézisek következő sorozata indul felnőttek számára, 
akik részesülni szeretnének a keresztség, bérmálás illetve az Oltáriszentség 
kiszolgáltatásában. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezni jövő 
hét folyamán lehet az irodában hétfőtől péntekig 8–12 óra között.

A Pázmaneum Polgári Társulás 2015. március 21-re egynapos kirándu-
lást szervez Heiligenkreuzba. Az érdeklődők a faliújságon elhelyezett hir-
detményen pontos információhoz juthatnak.

Pénteken a CSALÁDMISÉK keretén belül lesz bemutatva a szentmise 
a Szent András-templomban. A keresztúti ájtatosságot szintén a CSALÁD-
MISÉKBE aktívan bekapcsolódók végzik. Buzdítjuk, és szeretettel várjuk a 
családokat a szentmisére!

A komáromi Római Katolikus Plébánia a Városi Hivatal Szociális Osz-
tályával együttműködve, adománygyűjtő akciót szervez a város nehéz anya-
gi háttérrel rendelkező polgárai számára. Az adományokból kis csomagokat 
állítunk össze, melyeket a Városi Hivatal dolgozói juttatnak el a szükséget 
szenvedőknek. A gyűjtés egész év folyamán tart majd. Pontos információk a 
bejáratnál kifüggesztett plakáton olvashatók. Adományaikat előre is köszön-
jük! Isten fizesse meg nagylelkűségüket!
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8. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
Kiv 20,1-17; Zs 18B; 1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
9. hétfő
2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30
Sok leprás közül nem tisztult meg más, mint a szíriai Naámán
10. kedd
Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21-35
Fogadd el, Urunk, megtört szívünket és alázatos lelkünket
11. szerda
MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint
12. csütörtök
Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
Hallgassatok az Úr szavára!
13. péntek
Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34
Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk
14. szombat
Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!

Heti Liturgikus Naptár
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III.
10.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
slovenská

17:00 
slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv. A

nna

† Szabó M
ária

Ú
m

ysel kňaza
† Členovia rodiny

III.
11.

Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

16:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

B
. požehnanie pre dcéru

† K
eresztszülők

† H
orváth M

árta
III.
12.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
16:30 

slovenská
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Sv. O
ndrej

† József
K

rížová cesta
† Veronika, Štefan, syn Štefan, 
rod. K

ucková
III.
13.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
7:30 

m
agyar

8:00 
m

agyar
16:30 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† M
ária, Štefan a V

lasta
K

eresztút
† Sándor és élő családja
K

eresztút
† Ernő és M

ária
III.
14.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
16:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Szabó M
ária

† Rod. M
ária a Jozef

† Erzsébet

III.
15.

4. PÔ
STN

A
N

ED
EĽA

N
A

G
Y

BÖ
JT

4. VA
SÁ

RN
A

PJA

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† Ú
rfi szülők és nagyszülők

† M
anžel a m

atka
M

iséző pap szándéka
M

iséző pap szándékára

a szeNtmisék reNdje
2015. március 9 – 15.
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