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ApCsel 4,32-35; 1Jn5,1-6; Jn 20,19-31

„Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus 
Krisztus. Nem csupán víz által, 

hanem víz és vér által. És a Lélek 
tesz tanúságot róla, mert a Lélek 

igazság.”

A víz és a vér csak a Lélek 
tanúskodása által lehet Jézus Krisz-
tus eljövetelének eszközévé.

Amikor Jézus megkeresz-
telkedett a Jordán vizében, mikor 
alámerült bűneink tengerébe, végső 
nyomorúságunkban is vállalva ben-
nünket, a Lélek lebegett fölötte, és 
tanúskodott róla, hogy ő az Isten 
egyszülött Fia, aki e világba jött.

Amikor a kereszten szent vérét 
ontotta, s meghalván átadta Lelkét a 
kereszt alatt álló Máriának és János-
nak, ugyancsak a Lélek tanúskodott 
róla, s elővételezve már itt megtör-
tént a pünkösdi esemény és az Egy-
ház születése.

Figyeljünk fel arra is, hogy 

amikor a katona lándzsája megnyi-
totta oldalát, onnan vér és víz folyt 
ki. Az tanúskodik erről, aki ezt látta 
és az ő tanúsága igaz. Miért igaz az 
ő tanúsága? Mert a pünkösdi Lélek 
elnyerése után a Szentlélek tárta fel 
Krisztus halálának értelmét: Isten 
egyszülött Fia a mi üdvösségünkért 
halt meg, annyira valós halállal, 
hogy oldalából vér és víz (vérsavó) 
folyt ki.

A víz, a vér és a Lélek hármas 
tanúságában felvázolódik a beavatás 
szentségeinek valósága. A keresztség 
vizében a Lélek cselekvő tanúsága 
által eljött hozzánk Jézus Krisztus, és 
isteni természetéből részesített min-
ket. Amikor pedig szent vérét ma-
gunkhoz vesszük (a pap a Szentlelket 
hívja a kenyérre és a borra, hogy azok 
Krisztus testévé és vérévé legyenek), 
ismét eljön hozzánk új és egyedülálló 
módon, feltámadott testével, melyen 
a szent sebeket viseli, azokat, me-
lyeket Tamásnak megmutatott. A 
szentségi hit Jézusban mint az Atya 



Egyszülöttében, aki víz és vér által 
jött e világba és az életünkbe a Lé-
lek közreműködő tanúskodása által, 
máris legyőzte bennünk a halálba és 
kárhozatba igyekvő világot.

Csak azok a szívek és lelkek 
tudnak úgy egyesülni, ahogy azt 
legszebb és legmerészebb álmuk-
ban sem gondolták volna, akik az 
istenellenes, bábeli zűrzavarba 
visszazuhant világot legyőző hit-

tel tekintenek Krisztusra. Ahol ő a 
Szentlélek erejéből születő szent-
ségek által jelen van, ahol a szent-
ségeket hittel és élő reménységgel 
veszik, ott megvalósul a jeruzsále-
mi ősegyházban felragyogó igazi 
szeretetközösség is.

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

Szent idők
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Alakjára és közbenjárására ma 
különösen is fontos odafigyelnünk, 
hiszen épp azon a Krím-félszigeten 
szenvedte el a vértanúságot, amely 
jelen időkben háborús feszültségben 
él, s ahol már könnyező Szűzanya-
ikonok intenek mindannyiunkat 
sorsdöntő megtérésre.

A szent pápa Umbria szülöttje 
volt, a Tiberis folyó partján fekvő 
Todi városban született 590 körül. 
Életrajzírói szerint nemesi szár-
mazású volt, iskoláiban hamar kitűnt 
tiszteletet parancsoló értelmével, 
nagy szorgalmával és a szegények 
iránti érzékenységével. Szívében 
felismerte élethivatását, és pap lett 
belőle. 642-ben I. Theodorus pápa 
konstantinápolyi követének nevezte 
ki, és a birodalmi fővárosba küldte. 
Pápai legátusként öt éven át figyelte 
a bizánci császári udvar politikai lég-
körét, illetve az ott uralkodó teoló-
giai vitát, amelyet a kalcedoni zsinat 
váltott ki a Jézus két természetéről 
szóló tanításával.

A bizánci császárok e tanítás 
ellenzőinek egységesítő formulákat 
kínáltak föl, hogy helyreállítsák az 
Egyház egységét s a békét. 638-
ban Hérakleiosz császár is közzétett 
egy ilyen formulát, de kétértelmű 
fogalmazása további szakadáshoz 
vezetett. II. Konstans császár hatalmi 
szóval akart véget vetni a teológiai 
vitáknak, végképp betiltva azokat.

Amikor Theodorus pápa beteges-
kedni kezdett, Márton visszatért 
Rómába, s a pápa halála után a római 
zsinat 649. július 21-én őt választotta 
meg az egyház vezetésére. Innentől 
kezdve a monofizitizmus, a Krisz-
tusban csak egy istenemberi ter-
mészetet elfogadó eretnekség ellen 
folytatott vita határozta meg rövid 
pontifikátusa gerincét, és vezetett el 
vértanúhaláláig.

A történelembe 74. pápaként 
bevonuló lelkes és vakmerő egyházfő 
nemcsak császári megerősítés nél-
kül foglalta el Péter székét, hanem 
első dolgaként Rómában zsinatot 

szent I. Márton pápa
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hívott össze, amely visszautasította 
a császár hitvitát tiltó parancsát, és a 
kalcedoni hitvallás ellenzőit kiközö-
sítéssel sújtotta. Márton pápa erről 
értesítette a keresztény világ minden 
püspökét, illetve a bizánci udvart. A 

dühöngő Konstans bizánci császár 
azonban nem volt hajlandó az ügyet 
elnézni vagy akaratából engedni. 
Először Olympiosz exarchát küldte 
el Rómába, hogy császári rendeletét 
érvényesítse a római egyház terüle-
tén és tartóztassa le a pápát. A kül-
dönc nem tejesítette megbízatását, 
mert föllázadva császára ellen, Itália 
önálló uralkodójává tette magát, 
majd három évvel később, 652-ben 
elesett Szicíliában az arabok ellen 
vívott harcban.

Az újabb császári exarcha 
azonban már könyörtelenül telje-
sítette császári megbízatását: Róma 

püspökét letartóztatta, és betegen 
Konstantinápolyba hurcolta.

A nehéz hajóút végén a szent 
rabot több órán keresztül a fedél-
zeten hagyták kikötve, majd három 
hónapon át kemény börtönfogságot 
kellett elszenvednie. Barátainak 
ezt írja: „Már 47 napja nem kapok 
vizet mosakodásra. Megdermedek 
a hidegtől és végtelenül gyenge 
vagyok. Szüntelen vérhasban szen-
vedek, nem tudok fölegyenesedni. 
Az étel, amit adnak, utálatos és un-
dorító. Remélem, Isten hamarosan 
elvisz ebből a világból, és üldözőimet 
bűnbánó érzületre indítja.” Márton 
pápát rá akarták venni, hogy fogadja 
el az egyházi közösséget az eretnek 
konstantinápolyi pátriárkával.

Mivel ezt határozottan elutasí-
totta, a császár levetkőztetve és lánc-
ra verve körbevezettette a városban, 
végül fölségsértés címén halálra ítél-
te. Majd újabb három hónapi fogság 
után, a halálos ítéletet száműzetésre 
változtatva, a megkínzott pápát a 
Krím-félszigetre, Kherszonészba 
szállították. Nyilván nem véletlenül. 
A térségben éhínség pusztított. „A 
kenyérnek itt csak a nevét ismerik” 
– írja a pápa.

Mégis, minden nyomorúság el-
lenére, a krónikák tanúsága szerint 
Márton pápa a félsziget lakói között 
térített, és több csodát is tett. Köz-
ben tudomásul kellett vennie, hogy 
Rómában új pápát választottak, il-
letve hogy „akik valamikor hozzám 
tartoztak... már arra sem kíváncsiak, 



a lourdes-I látnok: soubIrous szent bernadett

Szülei François Soubirous és 
Louise Castérot. Bernadett első 
gyermekként 1844. január 7-én, egy 
vasárnapi napon született. A közsé-
gi anyakönyvbe “Bernarde-Marie” 
néven jegyzik be. Őt még hat másik 
gyermek fogja követni, akik közül 
három már kisgyermek korban 
meghal. Bernadett maga soha nem 
volt teljesen egészséges, asztmában 
szenvedett. Mindig szoros kapcso-
lat fűzte otthonához, szüleihez és 
testvéreihez. Boly malmában lak-
tak, később még szegényebb házba 
kellett költözniük.

1858. február 11. és július 16. 
között a Lourdes melletti massa-
bielle-i barlangban tizennyolc lá-
tomása volt. Az ismeretlen „Hölgy” 
ezeket mondta a tizennégy éves kis-
lánynak: „Imádkozz a bűnösökért!” 
„Menj, igyál a forrásból, és mosdj 
meg a vizében!” A felszólításra a 

kis látnok kezével kaparni kezdett a 
barlang alján, és felfakadt egy for-
rás, amely ma is ontja magából a 
vizet. A látomások és az itt történt 
csodálatos gyógyulások az egész vi-
lágon ismertté váltak, és Lourdes ma 
a világ egyik legjelentősebb Mária-
kegyhelye. 

A tizennyolc jelenés közül az 
első 1858. február 11-én, 14 éves 
korában történt. A jelenések alatt és 
után Bernadett a figyelem, csodálat 
és az ellenszenv középpontjában 
állt. Szüleinek sem volt könnyű a 
dolga, hiszen hogyan tudták volna, 
ők, a szegény emberek megvédeni 
magukat a hatóságok zaklatásaitól? 
De Bernadett mindig hű volt ön-
magához, egyszerű, őszinte és i-
mádságos lelkületű maradt. A világi 
és egyházi hatóságok előtt mindig 
megőrizte nyugalmát és elfogulat-
lanságát a jelenések lefolyásáról tett 
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hogy élek-e még...” Szenvedése 
azonban szentté formálta: „Azok ott 
Itáliában elfelejtettek... én azonban 
nem szűnök meg kérni Istent, Szent 
Péter közbenjárására őrizze és tartsa 
meg őket rendületlenül a katolikus 
hitben.”

Görög életrajzírója szerint Már-
ton pápa a Krím-félszigeten halt meg 
655. április 13-án. A Kherszonész 
közelében emelt Miasszonyunk 
templomban helyezték örök nyu-
galomra, később ereklyéit Rómába 
szállították. 

Urunk, Jézus Krisztus! Te előre 
megmondtad: „ha üldöznek engem, 
üldözni fognak titeket is”. Kérünk, 
add kegyelmedet, hogy a vértanú 
pápa, Szent Márton közbenjárására 
és példájára halálunkig hűségesek 
legyünk a hitvallásban, és készséges 
szeretettel hordozzuk nyomodban 
keresztjeinket. Aki élsz és uralkodol 
mindörökkön örökké.

Ámen.

Forrás: ujhajtas.net.ua
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Az előző szám rejtvényének megfejtése: 

A Fényünnepség rovatába írandó betűk: (A kettő egymás alá) JA ÉL ZE UG
Az Igeliturgia rovatába írandó betűk: (A kettő egymás alá) SN FA RG LY
A Keresztségi liturgia rovatába írandó betűk: (A kettő egymás alá) 
       TO ÁB MB AÜ
Az Eucharisztia liturgiájának rovatába írandó betűk: (A kettő egymás alá)  
       DN ÁN SE AP
Összeolvasva: JÉZUS FELTÁMADÁSA A LEGNAGYOBB ÜNNEP

beszámolója alatt, s enyhe humorral, 
sőt ha kellett határozottsággal lépett 
fel. Ezen időszak alatt érlelődött 
meg Bernadettben az a személyes 
elhatározás, hogy szerzetesrendbe 
lépjen. Végül a nevers-i nővérekhez 
lépett be, mivel egészségi állapota 
nem engedte meg, hogy túl szi-
gorú életvitelű rendnek legyen a 
tagja. 1865-ben a nevers-i nővérek 
lourdes-i kolostorában, ahol bentlakó 
volt, jelölt lesz. A nevers-i anyaházba 
való indulás előtt, 1866. július 4-én 
búcsút vett a szeretett barlangtól.

A nevers-i nővéreknél Berna-
dett mint Mária-Bernarda nővér éli 
tovább életét. Noviciátusának kez-
detén a nővérek közössége előtt el-
mondja a jelenések történetét. Ezu-
tán elöljárói parancsára soha többé 
nem beszélhetett minderről. 

1879. április 16-án, a Húsvé-
tot követő szerdán halt meg, délu-
tán három órakor, 35 éves korában. 
Akik akkor halálos ágyát körüláll-
ták, azt mondták, hogy agóniája 
Krisztus kereszthalálára emlékez-
tetett. IX. Piusz pápa és a lourdes-i 
püspök kérésére halálos ágyán eskü 

alatt mégegyszer megerősítette ko-
rábbi beszámolóját a massabielle-i 
barlangnál történtekről. Utolsó sza-
vai ezek voltak: “Szentséges Szűz 
Mária, Isten anyja, imádkozz értem, 
szegény bűnösért!”

Amint azt az Egyházi Törvény-
könyv is előírja, XI. Piusz pápa 
hosszú és szigorú vizsgálat után 
Bernadettet 1925-ben boldoggá, 
1933. december 8-án - a Szeplőtelen 
Fogantatás ünnepén - szentté avat-
ta. Emléknapját 1891-ben, mint a 
“Jelenések ünnepét” iktatta a nap-
tárba XIII. Leó pápa február 18-ra, 
a harmadik jelenés dátumára, amikor 
Bernadett ezt a jövendölést hallotta: 
“Nem ígérem, hogy  ezen a világon 
boldoggá teszlek, de a túlvilágon 
igen.” 

A boldoggá, illetve szentté 
avatáshoz Bernadett földi marad-
ványait háromszor is exhumálták, 
azok csodás módon mégis majdnem 
teljes épségben láthatóak Neversben, 
a Bernadette Soubirous kápolnában, 
egy kristályüveg koporsóban.

www.szentkeresztplebania.hu
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HIrdetések

A már hagyományos Anyák-napi köszöntőre ebben az évben április 25-én 
(szombaton) kerül sor a plébánia épületében. Az ünnepi műsor előtt lehetőség 
lesz különböző ajándékokat készíteni az édesanyák számára, illetve a foglal-
kozás keretében egy kis gofrisütéssel is szeretnénk a gyerekeknek kedveskedni. 
A foglalkozás 13.00 órakor, az ünnepi műsor pedig 15.00 órakor kezdődne. 
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit!

Kérjük azokat a diákokat, akik jelenleg az alapiskola 9. osztályába járnak, il-
letve az idősebbeket, akik szeretnének a bérmálás szentségében részesülni, hogy 
a jövő hét folyamán jelentkezzenek a plébánia irodájában. A jelentkezésnél a 
következő adatokra lesz szükség: név, születési dátum, telefonszám, vagy e-mail 
cím. A 9. osztályba járó diákoknál feltétel, hogy iskolai hitoktatásban vegyenek 
részt.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 230.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
4 677.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

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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ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
A hívők összessége szívében és lelkében egy volt
13. hétfő
ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
14. kedd
ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15
Nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról
15. szerda
ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!
16. csütörtök
ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
17. péntek
ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
18. szombat
ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 6,16-21
Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel

HetI lIturgIkus naptár
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ozália

Szent A
nna

† Členovia rod. H
atinovej

† Édesapa és élő fia G
yula

† M
andala G

yöngyi
IV.
16.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
18:00 

slovenská
Szent R

ozália
Sv. A

nna
† Pénzes Vince és Ilona
† Bratia Peter a A

nton
IV.
17.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† Rudolf
Élő Rudolf 
† M

argit, testvérek és családjaik
IV.
18.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
18:00 

slovenská
18:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Bányai cs. † tagjai
† Čl. rod. M

ihalíkovej
† Szülők: M

argit és Pál

IV.
19.

TRETIA
V

EĽK
O

N
O

ČN
Á

N
ED

EĽA

H
Ú

SV
ÉT

3. VA
SÁ

RN
A

PJA

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

18:00 
slovenská

18:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Szent A
nna

† László Tibor
† Rod. M

agdaléna a Bedřich
† H

ájas M
ária és G

áspár
† Rod. Legardová a M

ižáková
M

iséző pap szándékára

a szentMIsék rendje
2015. április 13 – 19.
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