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III/12. szám Nagyböjt 5. vasárNapja

Jer 31,31-34; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33

„Ez lesz az a szövetség, 
amelyet majd Izrael házával 
kötök... Bensejükbe adom 

törvényemet és a szívükbe írom.”

Mire várt Isten ennek az ígéret-
nek a teljesítésével? Minek kellett 
bekövetkeznie, hogy megvalósul-
jon? A megtestesülésnek. Amikor 
az idők teljességében a második 
isteni személy, az örök Ige emberré 
lett.

Jézus benseje az az emberi 
benső, amelyben hiánytalanul 
megtalálható Isten szentháromsá-
gos életének egyetlen törvénye: a 
szeretet, a Szentlélek áradása. Ez a 
szövetség új, sőt eleddig elképzel-
hetetlen és hallatlan, egyetlen igazi 
újdonság a kozmosz történetében, 
és örök, mert Jézus személye, énje 
a második isteni személlyel azo-
nos, aki pedig öröktől fogva mind-
örökké az Atyáé a Szentlélekben.

A megtestesülés eget (Istent) és 
földet (embert) egyedülálló módon 
egybekapcsoló valósága nem öncé-
lú. Az Ige azért testesült meg, hogy 
istenfiúi élettel ajándékozzon meg 
bennünket a Szentlélek kiárasztása 
által. Isten örök, benső életének 
részesei lettünk; s ha lenne bátorsá-
gunk aszerint élni, amik vagyunk, 
soha nem követnénk el bűnt, mert a 
bűn (szakítás Istennel) legbensőbb 
valónk természetével ellenkezik.

A bűnbeesett emberiség közös-
ségében élve Jézusnak ezért az új 
és örök szövetségért emberi életét 
kellett odaadnia, mert a bűnös em-
ber azzal, hogy őt megölte, vég-
legesen elveszett volna, kívül he-
lyezve magát az Istennel kötendő s 
Jézusban megnyilvánuló új és örök 
szövetségen.

Ezért hasonlítja Jézus halálát 
a földbe hulló búzaszemhez, amely 
bőséges termést hoz. Minden szent, 
minden igaz ember, minden Istenhez 
jutott üdvözült teremtmény Jézus 



földbe hulló életének gyümölcse, 
hiszen az ő életének felajánlása nél-
kül senki sem léphetne szövetségre 
az élő Istennel.

„Ha majd felmagasztalnak 
a földről (a keresztre), minden-
kit magamhoz vonzok.” Érzed ezt 
a vonzást? Az irgalom vonzását? 
Szentgyónásaid bűnvallomásának 
őszintesége és az elhatározásaid 

teljesítéséért folytatott követ-
kezetes harc lehet a bizonyítéka 
annak, hogy valóban be akarsz lép-
ni az új és örök szövetség kereszt 
által kitárt kapuján.

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

Szent idők
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Negyedik rész: 
 a szentmiseáldozat 

Ma nálunk is sokan, szülők, nem 
szeretnek misére járni. Elsőáldozás, 
bérmálás előtt sokszor az a problé-
ma, hogy a szülő nem engedi vasár-
nap misére gyermekét. Egyházi isko-
lába sem íratja be – bár tetszik neki 
az iskola –, mert ahogy mondják: 
„Akkor a szegény gyereknek misére 
kell járni vasárnaponként.” Egy fiatal 
pap mesélte nem régen, hogy hívei 
még segítenek is neki, mikor valami 
munka van a plébánia vagy templom 
körül, de ki is fejezik: „Csak azt ne 
kérje, hogy templomba menjünk.”

...mit is jelent számunkra a vasár-
napi szentmise.

A szentmisét, a szent Eucharisztiát 
mindenekelőtt az Úr Jézus alapította. 
Az Újszövetség négy helyen mondja 
el az alapítást: Máténál, Márknál, 
Lukácsnál és a Korintusiakhoz írt első 
levélben. Az Úr Jézus ünnepelte tanít-

ványaival az utolsó vacsorát, ami egy 
húsvéti légkörben zajló búcsúvacsora 
volt, az Úr Jézus volt a családfő, és 
mellette ott voltak az apostolok. S a 
húsvéti vacsora szertartását végezve 
alapította meg az abszolút újat: az 
Eucharisztiát, és adott utasítást apos-
tolainak, hogy ők is ezt tegyék. Az 
apostolok csodálkozva hallgatták, 
mikor kezébe véve a kenyeret, nem 
a szokott áldást mondta, hanem há-
lát adott és így szólt: „Vegyétek és 
egyétek, ez az én testem!” (Mt 26,26) 
„Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és 
ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: 
Igyatok ebből mindnyájan, mert ez 
az én vérem, a szövetségé, amelyet 
sokakért kiontanak a bűnök bocsána-
tára.” (Mt 26,28) Majd hozzátette: 
„Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” 
(Lk 22,19) Az Úr Jézus szavaiból vi-
lágos, hogy ő minek tekintette halálát 
és feltámadását. A „megtörik”, „kion-
tatik”, „a szövetség vére”, a „sokakért 
kiontatik” mind áldozati kifejezések. 
Az Úr Jézus halálát, feltámadását mint 
sokakért, mindenkiért felajánlott áldo-

pápai Lajos Nagyböjti beszédsorozata
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zatnak tekintette, s arra adott felhatal-
mazást apostolainak, hogy minden 
szentmisében ezt tegyék jelenvalóvá a 
kenyér és bor színe alatt. Jézus Krisz-
tus maga az igazi áldozat, a valódi 
„hálaadás”: Eucharisztia. 

Az apostolok bizonyára nem 
sokat értettek mindebből. Hiszen ők 
még akkor is a dicsőséges evilági 
országról álmodoztak. Ők mindezt 
csak Krisztus feltámadása után értették 
meg. Addig számukra úgy tűnt, hogy 
Krisztus kereszthalálával mindennek 
vége. Gondoljunk csak az emmauszi 
tanítványokra, akik szomorúan mond-
ják: „Pedig mi reméltük, hogy ő fogja 
megváltani Izraelt.” (Lk 24,21)

A változást az apostolok számára 
valóban a feltámadás ténye hozta 
meg, mikor találkoztak a Feltámadot-
tal. Tamás apostol még apostoltársai 
tanúságtételének sem hisz, mert azt 
mondja: „Hacsak nem látom kezén a 
szegek nyomát, ha nem helyezem ujja-
mat a szegek helyére, és oldalába nem 
teszem a kezem, nem hiszem.” (Jn 
20,25) Mikor azonban ő is találkozott 
a Feltámadottal, így kiáltott fel: „Én 
Uram, én Istenem!” S a föltámadás 
tényéből kiindulva értették meg az 
apostolok a megváltás titkát, miszté-
riumát is, a „pro nobis” titkát, vagyis 
hogy Jézus Krisztus értünk, sokakért, 
azaz mindenkiért, a mi bűneinkért vál-
lalta a szenvedést, a keresztet, és föl-
támadásával elhozta az új, örök életet 
azoknak, akik hisznek benne. Jacques 
Guillet SJ írta, hogy ha azt keressük, 
hogyan jött rá az ősegyház, hogy Jézus 

minden emberért meghalt, valószínű, 
hogy az Eucharisztiát ünnepelve, és 
ismételve az Úr Jézus szavait, melye-
ket az utolsó vacsorán mondott.

Az Úr Jézus szavait követve az 
egyház úgy tekintette kezdettől fogva 
a szentmisét, mint áldozatot, az egy-
ház áldozatát. 

Ugyanakkor felmerülhet a kér-
dés, hogy Krisztus áldozata, vagyis 
halála, feltámadása, ami egyszeri és 
megismételhetetlen esemény, hogyan 
lehet jelen az egyház egész története 
folyamán? Szent Pál leírja az utolsó 
vacsorán Jézus utasítását: „Ezt tegyé-
tek az én emlékezetemre.” (1Kor 
12,24) vagy ahogy P. Nemeshegyi 
Péter fordította: „emlékemként”. (Te-
ológiai vázlatok, V., Szent István Tár-
sulat, Budapest, 1983, 196. o.) Ez a 
kifejezés a Szentírásban nem egyszerű 
emlékezést jelent, mint ahogy mi em-
lékezünk például március 15-re. A te-
ológia ezt az emlékezést úgy nevezi, 
hogy „mémorial”. Az Újszövetség-
ben az anamnézis (= emlékezés) 
görög szó mindig liturgikus-kultikus 
összefüggésben jelenik meg. Ennek 
igazi jelentése a múlt megjelenítésé-
nek vagy ritualizálásának értelmében 
„nem marad sohasem egyszerű múlt, 
hanem hatékonyan jelenvalóvá vá-
lik”. Az ószövetségi húsvét ünneplése 
is ilyen mémorial volt. Felelevenítette 
a múltat (szabadulás Egyiptomból), 
jelenvalóvá tette eredményét: a szövet-
séget; és előre mutatott a jövőbe: 
felszította a Messiás várását. Ha a mé-
morial már az Ószövetségben sem volt 
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egyszerű történelmi visszaemlékezés, 
még inkább igaz ez az Újszövetségre: 
Krisztus halálának és feltámadásának 
mémorialjára. Heinrich Schlier pro-
fesszor írta az Eucharisztia szentpáli 
fogalmáról: „Ez a mémorial nem az 
emlékezet felidézésének eszköze, az 
objektív érvényes esemény jellem-
vonásaival rendelkezik (…). Mint az 
ünnepélyes meghirdetés esetében, 
úgy az üdvösség eseménye is az ob-
jektív mémorial által (…) reálisan 
hatékonnyá és jelenvaló válik.”  A 
szentmisén tehát nem egyszerűen 
emlékezünk csak Krisztus halálára, 
feltámadására, hanem jelenvalóvá 
válik az a Jézus Krisztus, aki értünk 
meghalt és feltámadt. Vele, az Élővel 
találkozunk a szentáldozásban, ahogy 
maga az Úr Jézus mondta: „…aki eszi 
az én testemet és issza az én véremet, 
annak örök élete van, s feltámasztom 
az utolsó napon.” (Jn 6,54), vagyis a 
jövő már elkezdődött. A mémorial 
segít megérteni, hogy Krisztus halála, 
feltámadása egyszeri és megismétel-
hetetlen esemény, amit a szentmise 
nem ismétel meg, hanem jelenvalóvá 
tesz – széttörve az idő és a tér korlátait, 
s az egyház újra és újra felajánlja, 
hozzátéve tagjai áldozatait is, és sugá-
rozza annak kegyelmi gazdagságát.

„A IV. század elején a keresz-
tény kultuszt a birodalmi hatóságok 
még tiltották. Néhány észak-afrikai 
keresztény, akik fontosnak tartották 
az Úr napjának megünneplését, sem-
mibe vették a tilalmat. Megkínozták 
őket, s ők közben kijelentették, hogy 

számukra lehetetlen élni az Eucharisz-
tia, az Úr eledele nélkül: »sine domini-
ca non possumus«, azaz vasárnap nél-
kül nem tudunk keresztényként élni.” 
(XVI. Benedek pápa: Sacramentum 
Caritatis – A szeretet szentsége, Szent 
István Társulat, Budapest, 2007, 95. 
pont, 101. o.) Ők megértették, hogy 
mit jelent a szentmise a keresztény 
ember életében. És ma is vannak 
országok, ahol tilos szentmisét tartani, 
és vannak keresztény testvéreink, akik 
óriási áldozatokat hoznak, hogy mégis 
részt tudjanak venni vasárnaponként 
szentmisén. XVI. Benedek pápa 
hangsúlyozta a Sacramentum Caritatis 
apostoli buzdításában, hogy tegyünk 
meg mindent a vasárnap megszen-
teléséért keresztény közösségeinkben, 
nehogy a vasárnapunk egy „Istentől 
üres” nappá váljék. (13. pont) Végül 
a szentmisén való részvételünk két 
szempontját emelem ki.

1. A szentmise adorációs jellege

Már emberi szinten is, ha a ha-
lállal találkozik az ember: elnémul. 
Káplán koromban az egyik kis fa-
luban voltam, harangozni kezdtek. Az 
utcán megkérdezte valaki: mi történt? 
Mire válaszoltak neki: meghalt valaki. 
Ott az utcán levette a kalapját, és i-
mádkozni kezdett. Mikor az apostolok 
találkoztak a feltámadt Krisztussal, 
szintén elnémultak, és később is csak 
dadogva, a szót keresve beszéltek arról 
az eseményről, amely minden emberi 
elképzelést meghaladt. S a szentmi-
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Iz 55,10-11

Amint az eső és a hó lehull az 
égből, és nem tér oda vissza, hanem 
megöntözi a földet, és termővé, 
gyümölcsözővé teszi, hogy magot 
adjon a magvetőnek és kenyeret az 
éhezőnek, éppen úgy lesz a szavam-
mal is, amely ajkamról fakad. Nem 
tér vissza hozzám eredménytelenül, 
hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, 
amiért küldtem.

Ter 1,1-2
Kezdetkor teremtette Isten az eget 

és a földet. A föld puszta volt és üres, 
sötétség borította a mélységeket, és Is-
ten lelke lebegett a vizek fölött.

Ter 7,4

Mert még hét nap, és akkor 
negyven nap és negyven éjjel esőt 
bocsátok a földre, s eltörlök a föld 

színéről minden lényt, amit alkottam.

Ter 9,1-3

Isten megáldotta Noét fiaival 
együtt, és így szólt hozzájuk: „Legye-
tek termékenyek, szaporodjatok, és 
töltsétek be a földet. A föld minden ál-
lata, az ég minden madara, a föld min-
den csúszómászója és a tenger min-
den hala féljen és rettegjen tőletek: a 
kezetekbe adom őket. Minden, ami él 
és mozog, szolgáljon nektek eledelül, 
mindent nektek adok, mint a zöld 
növényt.

Kiv 15,19

Amikor a fáraó lovai, szekerei 
és lovasai beértek a tengerbe és az Úr 
visszazúdította rájuk a vizet, és amikor 
Izrael fiai a száraz tengerfenéken át-
vonultak

Forrás:depositum.hu

Mit Mond a keresztségről a BiBlia?

sén az a Krisztus van jelen, aki értünk 
meghalt és föltámadt. A szent-
mise tehát az elcsendesedés ideje, 
a meghatott, de mégis örömteli rá-
csodálkozás a Titokra, Jézus Krisz-
tusra.

2. Az aktív részvétel

Aktív részvételünk nem azt 
jelenti, hogy valami külső aktivitást 
kell végezni mindenkinek a mise 

alatt. Hanem azt, hogy aktívan éljük 
át azt, ami a mise alatt történik. A 
bűnbánatban bűneinket bánjuk, a fela-
jánláskor önmagunkat felajánljuk, a 
szentáldozásban Krisztussal találko-
zunk és Vele adunk hálát. Családjaink, 
egyházközségeink fiataljaink megúju-
lása elképzelhetetlen a szentmisén 
való tudatos részvétel nélkül, a szent-
mise igazi megértése nélkül.

teljes szöveg: magyarkurir.hu
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Hirdetések

Pénteken a gyóntatás 16:00 órakor, vasárnap pedig 15:00 órakor kezdődik a 
Szent András-templomban. Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy pénteken a 
gyóntatás végett nem lesz keresztúti ájtatosság a Szent András-templomban. 

Kérjük, hogy a házaknál lévő betegeket e héten jelentsék be gyóntatásra. 
Pontos címet és telefonszámot kérünk. A betegek gyóntatását telefonos egyezte-
tés alapján végezzük.

 
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 

összege, az elmúlt héten 235.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
4 192.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

Mint azt a múlt héten a kedves hívekkel tudattuk, plébániánk is bekap-
csolódott a szegedi Szent Gellért Plébánia által meghirdetett Magyarok Bibliája 
elnevezésű programba. Ez alkalomból egy kézzel írott Szentírás készül, melyet 
zarándoklat keretén belül szeretnének majd átadni a Szentatyának. Az általunk 
vállalt könyvnek mintegy a fele készült el az elmúlt héten. Továbbra is várjuk a 
vállalkozó kedvű jelentkezőket, akik hajlandóak lennének egy A4-es oldalt má-
solni a Szentírásból. A másolásra jelentkezni, illetve feliratkozni a hátsó asztalon 
kitett listán lehet. Itt az érdeklődők részletesebb ismertetőt is találhatnak erről a 
nemes kezdeményezésről. Isten fizesse meg mindenki segítségét!

Az idei nagyböjtben jóságliszt gyűjtésére buzdítjuk a gyermekeket! Ha eb-
ben az időszakban sikerül valami jót cselekednetek, otthon tegyetek egy üvegbe 
egy evőkanálnyi lisztet (Pšeničná múka - polohrubá výberová)! A héten „össze-
kanalazott” adagot vasárnaponként hozzátok el a templomba, és öntsétek be a ki-
helyezett gyűjtőedénybe. Az általatok behozott lisztből „Jóságkalácsok” sülnek 
majd egyházközösségünk számára Húsvétra. Köszönjük!

Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy vasárnap a hajnali órákban állunk 
át a nyári idő használatára. Az órákat egy órával előbbre kell állítani.

Elérhetőségek:

Római Katolikus Egyház, 
Révkomárom
Nádor utca 11.

Pf. 44.
945 05 Komárno 5

Tel.: +421 35 7730 036
Fax: +421 35 7903 900

Web: www.revkomaromiplebania.hu
E-mail: dekanat.komarno@abu.sk

Hivatalos órák: H - P, 8 - 12 óra 
között.
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Élő G

abriella és családja
SPO

V
ED

A
N

IE - G
Y

Ó
N

TATÁ
S

† D
om

inik
M

iséző pap szándékára

22. vasárnap: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Jer 31,31-34; Zs 50; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33
Törvényét bennsőnkbe helyezi, szívünkbe írja az Úr
23. hétfő
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Zs 22; Jn 8,1-11
Szorongatás vesz körül, de Isten megmenti a benne bízókat
24. kedd
Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,21-30
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
25. szerda: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA 
(főünnep)
Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
26. csütörtök
Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51-59
Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek
27. péntek
Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok kezéből
28. szombat
Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
Megszabadít az Úr, és egy néppé tesz

Heti Liturgikus Naptár
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III.
23.

Pondelok – H
étfő

7:00 
slovenská

8:00 
m

agyar
17:00 

m
agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† Jozef a Rudolf
† Tabi László
Élő családtagok

III.
24.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
slovenská

17:00 
slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv. A

nna

† Lajos
† Szabó Béla
† Paulína Pravdová

III.
25.

Streda – Szerda
8:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† József, M
ária és fiuk M

arián
Zdravie a B

. pom
oc pre rodinu

† Szabó M
ária, Im

re, lányuk Éva
III.
26.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
16:30 

slovenská
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Sv. O
ndrej

Tisztítótűzben szenv. lelkekért
K

rížová cesta
† M

ária
III.
27.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská

7:30 
m

agyar
8:00 

m
agyar

16:00 – 18:00
17:00 

m
agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

O
brátenie a B. požehnanie pre 

syna a dcéru
K

eresztút
† Em

ília és Péter
SPO

V
ED

A
N

IE - G
Y

Ó
N

TATÁ
S

† József, M
ária és János

III.
28.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† G
éza és családtagok

† Rod. K
ajanoví a H

egedűsoví
† Szülők: M

ária és István

III.
29.

K
V

ETN
Á

N
ED

EĽA

V
IRÁ

G
VA

SÁ
RN

A
P

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

15:00 – 18:00
17:00 

slovenská
18:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

† Bugár G
áspár (7. évf.)

† Erika Černeková
Élő G

abriella és családja
SPO

V
ED

A
N

IE - G
Y

Ó
N

TATÁ
S

† D
om

inik
M

iséző pap szándékára

a szeNtmisék reNdje
2015. március 23 – 29.
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