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ApCsel 3,13-15.17-19; 1Jn 2,1-5a; 
Lk 24,35-48

„Megjelent Jézus a tanítványok 
között, és köszöntötte őket. 

Ők azonban ijedtükben és félel-
mükben nem ismerték fel, 

azt vélték, szellemet látnak.”

Az ijedelem és a rettegés nem 
alkalmas állapot Jézus felismeré-
sére. Egyfajta bűnös, rettegő félelem 
képtelenné tesz Isten jelentkezésé-
nek felismerésére, és szolgálatára is 
(aki egy talentumot kapott, félelmé-
ben elrejtette). Nem ez a Szentlélek 
ajándéka: az egészen más, az az igaz 
szeretet jellemvonása itt a földön, 
mely nem engedi, hogy eltávolod-
junk a bennünket szerető Istentől.

Ezért senkit sem szabad 
megijeszteni és ijesztgetni Jézussal, 
mert akkor nem az igazi Krisztussal 
fog találkozni, hanem a rémületéből 
megalkotott helytelen istenképpel. A 
pokol, a kárhozat reális lehetőség, de 

figyelmünknek nem erre, hanem a 
Jézussal való eleven kapcsolatra kell 
irányulnia.

Amikor az ijedelem és a fé-
lelem örömbe csap át, akkor meg ép-
pen örömükben nem mernek hinni. 
Úgy látszik, ennek az érzelmi fel-
indultságból született örömnek is 
át kell alakulnia, mégpedig békes-
séggé. Nem véletlen, hogy Urunk 
megjelenésekor mindig így köszönti 
tanítványait: „Békesség nektek!”, és 
Szentlelkét is azért küldi el, hogy 
lelkükben beálljon a békesség ál-
lapota.

Mi a békesség?
Nyugalom, amely abból az ősi 

rendből születik, amelyben Isten 
jelen van az ember számára, amely-
ben az ember totálisan rábízza magát 
Teremtőjére. A háborgó Balaton nem 
tükrözi annak arcát, aki beletekint. 
A háborgó lélekben Jézus arca is 
eltorzul. A szenvedélyek felkor-
bácsolt hullámain – akár a félelem, 
akár a túl nagy érzelmi öröm miatt 



– himbálódzik, megnyúlik és össze-
húzódik, furcsa alakot ölt az arc képe. 
Van mélységes istenes szomorúság 
és mélységes isteni öröm: ebben az 
állapotban az emberi lélek tisztán 
láthatja Urának arcát. De a felület 
hullámzása idején soha.

Az ijedelmet és rettegést szent 
sebeinek felmutatásával csillapítja, a 
felületes és rapszodikusan csapongó 
örömet azzal, hogy velük étkezik. 
Ha békességemet az ijedelem és 
rettegő félelem veszélyezteti, Jézus 
sebeihez menekülök. Ő ismer engem 
és bűneimet, mégis szeret engem. Ha 
a felszínes öröm ragad el, a szentál-

dozáshoz menekülök mélyebb, iga-
zabb örömért, vagyis békességért.

Jézus azért is szüntette be 
megjelenéseit, hogy az oltáriszentség 
békességes, mindennapi együttlétére 
figyeljünk, és az írásokra, melyekbe 
belefoglalta nekünk címzett és örök 
érvényű üzenetét: szeretlek téged. 
Húsvét és Pünkösd izgalmából maga 
az Úr akar átvezetni az Egyház törté-
nelmi idejének, szentségi rendjének 
nyugalmába és békességébe.

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

Szent idők
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Márk gyermek volt, amikor 
Keresztelő János föllépett és Jeru-
zsálemben az Úr Krisztus meghalt és 
föltámadt. A hagyomány úgy tudja, 
hogy a tanítványok közé tartozott. 
Az Apostolok Cselekedeteiből tud-
juk róla a következőket:

Péter, miután csodálatosan 
kiszabadult Heródes börtönéből, ,,el-
ment Máriának, a Márknak nevezett 
János anyjának házába, ahol sokan 
együtt voltak és imádkoztak’’. Márk 
anyja özvegy lehetett, mert a férjéről 
soha nincs szó. Házát az első jeru-
zsálemi keresztények rendelkezésére 
bocsátotta. Pétert a háznép is jól is-
merte, mert az ajtónálló szolgáló, 
Rodé a hangjáról ráismert (ApCsel 
12,11-17).

Vannak tudósok, akik 
valószínűnek tartják, hogy ugyan-

ebben a házban volt az utolsó va-
csora, és itt készültek az Apostolok a 
Pünkösd ünnepére is. A Getszemáni-
kert is Márk anyjáé lehetett, így al-
hatott Márk az Úr elfogatásának éjje-
lén ebben a kertben. Amikor ugyanis 
az Urat elfogták, és minden tanít-
ványa elmenekült, ,,egy ifjú követte, 
meztelen testét csak egy gyolcslepel 
fedte. Amikor meg akarták fogni, ott-
hagyta a gyolcsleplet, és meztelenül 
elfutott’’ (Mk 14,51-52). Ez a részlet 
magára a szerzőre, Márkra vall.

Ezek után érthető, hogy a föltá-
madás után Márk anyjának háza lett 
Péter szállása, s hogy az ifjú Márk 
az elsők között lehetett, akik Jeru-
zsálemben megkeresztelkedtek. Pé-
ter ezért mondhatja őt a fiának (1Pét 
5,13).

Az Apostolok Cselekedeteiben 

szent Márk evangélIsta



3Húsvét III. vasárnapja

három néven is találkozunk Márkkal: 
előfordult mint ,,Márknak nevezett 
János’’ (12,12.25), mint ,,János’’ 
(13,5.13) vagy egyszerűen mint 
,,Márk’’ (15,39). Fölmerült emiatt 
a gyanú, hogy vajon nem két tanít-
ványról van-e szó. E föltételezés sze-
rint Márk Péter tanítványa, az evan-
gélista, János pedig Pál tanítványa 
lett volna. A pontosabb vizsgálatok 
azonban kiderítették, hogy ugyanar-
ról a személyről van szó mindhárom 
név esetében, s ugyanolyan kettős 
névvel állunk szemben, mint Saul-
Pál és Simon-Péter nevénél. János 
a zsidó, Márk a görög neve annak a 
tanítványnak, aki három apostolnak 
is - Barnabásnak, Pálnak és Péternek 
- segítőtársa volt.

Kr. u. 44-ben, amikor Júdeában 
éhínség volt, az antiochiai egyház a 
jeruzsálemiek segítségére sietett, s 
Pál és Barnabás hozta az adományt. 
Nyilvánvalóan Márk anyjának 
házában szálltak meg, mert Barna-
bás Márk nagybátyja volt, talán épp 
édesanyjának a testvére. Amikor visz-
szaindultak Antiochiába, magukkal 
vitték Márkot, akit immár elég érett-
nek tartottak arra, hogy segítségükre 
legyen az apostoli munkában.

Egy évvel később Pál és Bar-
nabás Ciprus szigetére indult, és 
magukkal vitték Márkot is. Befe-
jezvén ciprusi küldetésüket, Pál 
vezetésével Asia tartománya felé 
vették útjukat és Pergében kötöttek 
ki. Mikor azonban Pál úgy határo-
zott, hogy elindulnak a tartomány 

fővárosa, a piszídiai Antiochia felé, 
Márk megriadt a nehézségektől és 
visszatért Jeruzsálembe.

Ennek az első apostoli útnak a 
végén, 49-ben Pált és Barnabást a 
szíriai Antiochiából Jeruzsálembe 
küldték, hogy tisztázzák a zsidók 
által fölvetett kérdéseket. Ezek 
ugyanis azt tanították, hogy csak 
Mózes tanítványai lehetnek Krisztus 
követői, ezért mindenkit körül akar-
tak metéltetni a keresztség előtt. Pál 
és Barnabás Jeruzsálemben a többi 
apostollal, Jakabbal és Péterrel zsi-
naton tisztázták a dolgot. Bizonyára 
ismét Márk anyjának házában száll-
tak meg, és Márk hallhatta apostoli 
útjuk elbeszéléseit. Amikor pedig a 
két apostol visszatért Antiochiába, 
ismét csatlakozott hozzájuk.

Hamarosan elindultak a má-
sodik apostoli útra, és Barnabás 
magával akarta vinni Márkot is. 
Pál azonban nem helyeselte, s emi-
att nézeteltérés támadt a két apostol 
között, melynek végeredményeként 
elváltak egymástól: Pál Szilással 
Asia felé, Barnabás Márkkal Ciprus 
felé indult.

A következő tíz évből (50 és 60 
között) Márkról nincs adatunk. 60 
körül Szent Péter mellett Rómában 
(1Pét 5,13), 61-ben Pállal van. 
Ezt onnan tudjuk, hogy Pál a Ko-
losszeieknek és a Filemonnak írt 
levelében mint mellette lévő munka-
társról emlékezik meg róla. Ezek 
után Rómából keletre ment, mert Pál 
második fogságában, röviddel a ha-
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lála előtt, arra kéri Timóteust, hogy 
siessen hozzá, és hozza magával 
Márkot is, mert ,,jó szolgálatot tenne 
nekem’’. Ha Timóteus és Márk 
időben megérkezett, Márk jelen le-
hetett Pál vértanúságánál.

A legszorosabb kapcsolat Pé-
terhez fűzte, annyira, hogy a hagyo-
mány úgy beszél Márkról, mint ,,Pé-
ter tolmácsáról’’. Ezzel függ össze 
evangéliuma is. A rómaiak ugyanis, 
látván, hogy Péter megöregedett, 
kérték Márkot, foglalja írásba az 
evangéliumot, amelyet Péter hirdetett 
nekik. Márk ezt meg is tette (50--60 
között), és Szent Péter prédikációiból 
összeállította az evangéliumot.

Ha Szent Márk evangéliumát 
olvassuk, nem nehéz meghal-
lani Péter szavát, aki a résztvevő 
szemtanú elevenségével mondja el a 
Keresztelő Szent János keresztségétől 
a mennybemenetelig történt dolgokat. 
Ezért találhatunk apró részleteket 
Márknál -- és csak nála! -- amelyek 
csak szemtanútól származhatnak. Pl. 
hogy Kafarnaumban az egész város 

ott tolongott az ajtó előtt (Mk 1,33), 
vagy hogy Jézus a hajó végében egy 
párnán aludt (4,38).

Ha ezt az evangéliumot a másik 
hárommal összehasonlítjuk, Máté 
logikusabb rendszert alkotott, Lukács 
pontosabb időrendet követ, János 
pedig mintha ki akarná egészíte-
ni az előtte készült három művet. 
Máté ugyanis 40 körül, Márk 50-60 
között, Lukács 62 körül, János pedig 
a század végén, 90-100 között írt.

A hagyomány Márkot mint az 
alexandriai egyház alapítóját és vér-
tanúját tiszteli. Ő volt a város első 
püspöke, és valószínűleg Traianus 
császár idejében (98--117) szen-
vedett vértanúságot. Velencei 
kereskedők 828-ban megszerezték 
ereklyéit, és az arabok pusztítása 
elől Velencébe vitték. Ettől kezdve 
Szent Márk Velence védőszentje. 
Ünnepét a keleti egyház kezdettől 
fogva, Róma a 11. századtól, április 
25-én üli meg.

www.katolikus.hu

Élő Jézus Krisztus!
Köszönjük, hogy nem ért vé-

get utad hozzánk, hanem éppen 
elkezdődött. Köszönjük, hogy ma 
is bátran szólíthatunk téged Mester-
nek. Szent küldetésed megismerése 
hatalmas öröm számunkra. Ebből 
élünk naponta és ez a mi egyetlen 
teljes vigasztalásunk. Reménységre 
és bátorságra ébredt húsvéti néped 

megújult lélekkel dicsér ma is Té-
ged. Hallgasd meg énekünk!

Élő Jézus Krisztus!
Vedd el tőlünk a sablonos sza-

vakat és adj helyette élettel teli 
üzenetet szerte az egyházadban. Vá-
daskodás helyett a másik ember fel-
fedezése, bizalmatlanság helyett az 
együttműködés, erőtlenség helyén 

HúsvétI IMa
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pedig lendületes szolgálat ébredjen 
ma. Töredezettségünk és szétszaka-
dozottságunk hadd gyógyuljon a 
húsvéti ünnep örömében. Kiábrán-
dultságunkat és elesettségünket hadd 
váltsa fel a Te húsvéti lendületed. 
Mozgass meg minket, hogy mi is 
mozgatók lehessünk egyházközössé-
günkben. Formáld át életünket!

Élő Jézus Krisztus!
Tágítsd ki látókörünket, hogy 

felelősen nézzünk szét környezetünk-
ben. Taníts meg minket éleslátásra és 
a mélységekre is tekintő, kutató kere-
sésre. Engedd úgy szemlélnünk a 
múltat ma életünkben, hogy a benned 
kapott biztos jövő vezessen minket. 
Szabadíts meg a szorongástól. Emelj 
ki a rettegések mélyéről. Törölj ki 
mindent az életünkből, ami szem-
befordít minket veled. Add nekünk 
ma az értelmes jövő és a tartalmas 
holnap biztonságát. Vezesd külde-
tésünk!

Élő Jézus Krisztus!
Sokan nyújtják felénk kezüket, de 

nekünk nincs erős és nagy kezünk. 
Sokan kiáltanak utánunk, de mi 
csak ritkán fordulunk vissza. Sokan 
állítanának meg minket az úton, de 
képtelenek vagyunk a lassításra. 
Húsvéti erőddel állj mellénk, hogy 
ne felejtsük el soha közelségedet. 
Fogd meg a kezünket, és emeld fel a 
fejünket. Tégy minket olyanná, hogy 
téged lássanak és érezzenek az em-
berek ott, ahol mi vallomást teszünk 

Rólad. Szabadíts meg álruhánktól és 
hazug külsönktől, hogy ne ártsunk 
tovább a te nagy művednek, Adj 
szolgálatunknak őszinteséget!

Élő Jézus Krisztus!
Fájdalmas tekinteteket lá-

tunk magunk körül nap mint nap. 
Gyásszal, betegséggel, magánnyal 
és eltört élettel küzdő emberek kér-
déseit hozzuk most is eléd. Konti-
nensek szenvedése, színek és fajok, 
nemek és korok megkülönböztetése 
fájó teher rajtunk. Látjuk a pusztítás 
és ártás nagy erőit, de hisszük, hogy 
a te isteni gondoskodásod mindent 
felülmúl. Építsd, Urunk a szeretet 
és békességet bennünk. Küldj el 
minket mentő, védő és gyógyító 
szolgálatra a te erőddel. Taníts min-
ket alázatra, hogy ne élni és alkotni 
nehéz és sötét napokban is. Taníts 
minket alázatra, hogy ne önma-
gunkban bízzunk, hanem akaratodat 
kutassuk. Adj nekünk új kezdetet 
életmentő húsvéti győzelmedből.

Élő Jézus Krisztus!
Hallgasd meg énekünk! Formáld 

át életünket! Vezesd küldetésünk! 
Adj szolgálatunknak őszinteséget! 
Adj nekünk új kezdetet életmentő 
húsvéti győzelmedből!

Élő Jézus Krisztus! 
Építs föl minket a romokból hús-

véti, élő közösségeddé! Ámen

koszontok.blogspot.sk
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HIrdetések

Kedden, április 21-én, a plébánia nagytermében 17:00 órai kezdettel ft. Fehér 
Tibor káplán úr újabb erkölcsteológiai előadására kerül sor. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy a jövő héten szombatra tervezett Anyák-
napi műsor technikai okok miatt elmarad. Megértésüket előre is köszönjük!

Jövő vasárnap a szentmisék után gyűjtés lesz a kispapok részére.

Ugyancsak jövő vasárnap lesz megtartva a XXVI. KOMÁROMI IMANAP 
a következő programmal:

• 14.30 órától Szentségimádás,
• 15.00 órától Keresztúti ájtatosság,
• 16.00 órától szentmise.

Kérjük azon kedves híveket, akik az IMANAPI szentmisét követő szeretet-
vendégséghez szeretnének hozzájárulni édes- vagy sós készítményekkel, hogy 
adományukat jövő vasárnap reggel 8 órától adják le a plébánia konyháján, vagy 
pedig elhozhatják a 8.00 órai szentmisére a Szent Rozália templomba. Készítmé-
nyeiket előre köszönjük, a jó Isten fizessen meg érte!

Kérjük azokat a diákokat, akik jelenleg az alapiskola 8. és 9. osztályába jár-
nak, illetve az idősebbeket, akik szeretnének a bérmálás szentségében része-
sülni, hogy a jövő hét folyamán jelentkezzenek a plébánia irodájában vagy a 
vasárnapi szentmise után a sekrestyében. A jelentkezésnél a következő adatokra 
lesz szükség: név, születési dátum, telefonszám, vagy e-mail cím. Az előkészítés 
időtartama egy év. A bérmálás szentsége a jövő iskolaév folyamán lesz kiszol-
gáltatva.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 170.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
4 847.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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19. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
Isten megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok
20. hétfő
ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
21. kedd
ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
22. szerda
ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
Elmentek, és hirdették Isten igéjét
23. csütörtök: SZENT ADALBERT
ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz
24. péntek
ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
25. szombat: SZENT MÁRK EVANGÉLISTA (ünnep)
1Pét 5,5b-14; Zs 88,2-17; Mk 16,15-20
Köszönt titeket Márk, az én fiam

HetI lIturgIkus naptár
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IV.
20.

Pondelok – H
étfő

7:00 
slovenská

8:00 
m

agyar
18:00 

m
agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† Rudolf a Jozef
† K

urdi M
ária és szülők

† A
ntal

IV.
21.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
slovenská

17:00 
slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv. A

nna

† Szűr A
ndrás

† Jozef, Vojtech, Rozália
† Rod. Jozef a M

ária
IV.
22.

Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

16:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† Členovia r. M
orvayových

† K
edvesnővérek

† K
ovács Irm

a
IV.
23.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
18:00 

slovenská
Szent R

ozália
Sv. A

nna
† Tarzilla nővér
† Rudolf a M

arek
IV.
24.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† M
ária, Jozef a Vendelín

† Ferenc
K

ertai cs. † tagjai
IV.
25.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
18:00 

slovenská
18:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† K
álm

án
† Rod. Em

ília, Terézia a Jozef
† Szülők: Valéria, István

IV.
26.

ŠTV
RTÁ

V
EĽK

O
N

O
ČN

Á
 N

ED
EĽA

H
Ú

SV
ÉT

4. VA
SÁ

RN
A

PJA

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

16:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

Fiatalon elhunyt apáért
† Štefan a Paulína
† Ferenc és K

am
illa

IM
A

N
A

P

a szentMIsék rendje
2015. április 20 – 26.
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