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III/17. szám Húsvét Iv. vasárnapja

Nihil et omnia

A Katolikus Egyházban a húsvé-
tot követő negyedik vasárnapot Jó 
Pásztor vasárnapjának nevezik, mely 
egyben a Papi Hivatások Világnapja 
is. Ezen a napon a szentmiséken 
világszerte papjaikért és új papi 
hivatásokért imádkoznak a hívek. 
De vajon tudjuk-e, hogy valójában 
ki is a pap? A mai kor embere 
számára sokszor csak hivatalnok, 
talán nagyon sok hívőnek is. 
Másoknak – megbélyegezve a 
médiák befolyásától – valaki, aki 
eleve rossz, aki nem azt éli, nem azt 
hirdeti, amit a világ... más, mert a 
Felfoghatatlanért képes volt feladni 
mindenét. 

A Katolikus Egyház Ka-
tekizmusában ezt olvashatjuk az 
Egyházi Rend szentségéről: „Az a 
szentség, mely által a Krisztustól 
apostolaira bízott küldetés 
folytatódik az Egyházban az 
idők végezetéig. ” A papi hivatás 

nagy misztériumát már Jézus 
Jeruzsálembe való bevonulásakor 
a farizeusokhoz intézett szavai is 
sejtetik, amikor is ezek a szavak 
hangzanak el a tanítványokkal 
kapcsolatban: „Mondom nektek, ha 
ezek elhallgatnak, a kövek fognak 
megszólalni.” (Lk 19,40)

A Zsidókhoz írt levél így ír a 
papi hivatásról: „Minden főpapot 
az emberek közül választanak, 
és az emberekért rendelnek az 
Istennel kapcsolatos dolgokban, 
hogy Isten elé vigye ügyeiket, 
hogy ajándékokat és áldozatokat 
mutasson be a bűnökért. Részvéttel 
tud lenni a tudatlanok és tévelygők 
iránt, mert ő maga is körül van véve 
gyöngeséggel... Erre a tisztségre 
senki sem választja önmagát, 
hanem Isten hív.” (Zsid 5,1–2.4) 
A pap tehát, bár Isten választottja, 
emberek közül való, így ő maga 
is hordozza az emberi természet 
gyarlóságait és gyöngeségeit. Neki 
is vannak érzelmei és küzdelmei, 



feladata azonban más az Egyház 
közösségében. 

A pap – bár az emberekért van – 
mégis elsősorban Isten szolgája. Az 
egyházatyák angyali szolgálatnak 
nevezik a papságot. Hallgassuk 
csak meg erről Aranyszájú Szent 
János csodálatos szavait: a pap „a 
földön tölti be ugyan hivatását, 
de a mennyei hatalmasságokkal 
egy sorban van. Nem ember, nem 
angyal, nem arkangyal, se más 
teremtett hatalom, hanem maga a 
Vigasztaló rendelte ezt a szolgálatot, 
és ő is ad erőt, hogy bár testben 
maradva, angyali szolgálatot 
teljesíthessenek.” Assziszi Szent 
Ferenc azt mondja, ha találkozunk 
egy angyallal és egy pappal, előbb a 
papot köszöntsük.

Viennay Szent János így beszél 
a papságról szóló katekézisében: 
„Mily hatalmas a pap! A pap nem 
érti meg hivatása nagyságát, míg 
el nem jut a mennybe. Ha már itt 
a földön megértené, bele is halna, 
de nem a félelembe, hanem a 
szeretetbe!” A meghívás ajándék 
nemcsak a meghívottnak, hanem 
az egész közösségnek is, hiszen a 
papot az emberekért választják. A 
papi meghívás, mint ahogy minden 
keresztény hivatás létrejötte, egy 
kimondhatatlan szeretetkapcsolat, 
mely létrejön a meghívó Isten 
szeretete és az Istennek válaszoló 
ember dialógusában. A meghívásra 
adott igenlő válasz által a 
megszólított az Egyház szolgálatára  

ajándékozza életét. Admirabile 
commercium – csodálatos csere jön 
létre Isten és ember között. A pap 
identitása egyszerre szentlelkes, 
krisztológiai és egyházi, mivel 
a Szentlélek erejében az Egyház 
közösségében kell folytatnia 
Krisztus üdvözítő művét. Ezért is 
mondhatjuk a papság lényegéről, 
hogy „Sacerdos est alter Christus!” 
vagyis „A pap Krisztus képmása!”

Az egyházatyák látva az emberi 
természet gyöngeségét és a hivatás 
magasztosságának kettősségét 
mondták ki: „Sacerdos quid es tu? 
Nihil et omnia. O Sacerdos!” Ó 
pap, mi vagy te? Semmi és minden! 
Minden, mert ahogy Vianney Szent 
János is mondja: „Az egyházi rend 
nélkül hogyan is találkoznánk az 
Úrral? Ki az, aki által megjelenik Ő 
a tabernákulumban? A pap által. Ki 
az, aki életed kezdetén köszöntötte 
lelkedet? A pap. Ki táplálja lelkedet 
és erősíti annak zarándokútján? A 
pap. Ki készít fel, hogy megjelenj 
Isten előtt, s utoljára megtisztulj 
Krisztus vérében? A pap, mindig 
a pap. És ha ez a lélek meghal, ki 
támasztja fel, ki állítja helyre annak 
nyugalmát és békéjét?” 

Minden és semmi. De vajon 
képesek vagyunk-e meglátni a 
semmit is? Képesek vagyunk-e 
észrevenni, ha valami bántja 
lelkiatyáinkat vagy éppen segítségre 
van szükségük? Egyáltalán, 
tudunk-e valamit mi is tenni Isten 
Országáért vagy csak kritizálni 

2 Húsvét IV. vasárnapja



3Húsvét IV. vasárnapja

Ferenc pápa szándéka szerint 
2015 az Istennek szentelt élet, vagyis 
a szerzetesek éve. Mint elmondta: 
„Olyan férfiakról és nőkről van szó, 
akik felébreszthetik a világot, és kül-
detésükkel a világ minden részére 
eljuthatnak..”

 Ez alkalomból Kucsera Valéria 
nővért kérdeztük a szerzetesi életről, 
hivatásról.

1. Milyen közegben élte meg 
gyermekkorát, és ez milyen mér-
tékben folyásolta be szerzetesi hi-
vatását?

Vallásos családban nőttem fel, 
úgy a szüleim, nagyszüleim, de 
mondhatnám az egész rokonságom 

részéről is vallásos közegben. 
Szüleim életében hamar felfe-

dezhettem, hogy mindennapjaik-
ban a Jóisten gondviselő szeretetére 
hagyatkozva Tőle remélték és Neki 
köszönték meg az élet javait. Édes-
anyám meggyőződéses hite ma is 
példaként áll előttem. A vacsora 
utáni éjszakába nyúló közös asztali  
beszélgetések íze / közös életünkről, 
életről, vallásról…/ mélyen még ma 
is ott él a szívemben. Az a meghitt és 
békés gyermekkor, amit szüleim jó-
voltából Isten tenyerén élvezhettem 
bátyámmal és húgommal együtt, 
bizonyára már akkor lerakta lelkem-
ben a hála és szeretet nyomait, ami 
később meghatározta hivatásomat. 

Interjú Kucsera MárIa ValérIa nőVérrel

tudunk papjaink háta mögött? 
Omnia. Az alap megvan... minden. 
De a falakat megerősíteni csak az 
emberek erős hite és tenni akarása 
tudja. 

Add meg papjaidnak mennyei 
Atyánk, szolgálatodnak kegyelmét. 
Újítsd meg szívükben a szentségnek 
lelkét, hogy a tanítás melyet 
nekik kell adniuk, példájukkal 
közelebb vigyen minket hozzád. 
Szent Lelked ajándékaiból adj 
nekik Urunk, okos szerénységet, 
bölcs szelídséget, mértéktartást, 
jóságot, szívbeli tisztaságot, 
lelki szabadságot. Töltsd el őket 
teljesen szentséges szereteteddel, 
hogy egészen a Tieid legyenek, és 

dicséretes módon éljenek, anélkül, 
hogy a dicséretet hajhásznák. Add 
meg nekik a kegyelmet, hogy a 
Lélek és test tisztaságában Téged 
dicsőítsenek, szeretetben éljenek 
és szolgáljanak Téged. Te légy az 
ő dicsőségük, örömük, vágyuk, Te 
légy szenvedésükben vigasztalásuk, 
a kétségek közt tanácsadójuk, az 
igazságtalanságok között védelmük, 
a betegségben orvosságuk. Engedd, 
Uram, hogy a Te közösséged 
pásztoraival békességben éljenek, 
hogy egykor jól adhassanak számot 
működésükről, s elnyerhessék az 
örök élet jutalmát. Amen. (Nagy 
Szent Leó papa imája jó papokért)

Összeállította: Apagyi Andrea
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Számomra a hivatás kegyelme foko-
zatosan érlelődött meg, valahogy 
talán így: Isten szeretetére én így 
Neki magamat osztatlan szeretettel 
odaadva tudok válaszolni, s mint egy 
szerelmes, Isten magával ragadott.

2. Tudjuk, hogy hosszú évek óta 
működik Komáromban. Hogyan jel-
lemezné küldetését városunkban?

Sokszor eszembe jut egy pillanat 
az életemből, amikor még Buda-
pestre jártam a Hittudományi Egye-
temre. Mivel egy Nyitra melletti fa-
luból, Nagycétényből származom, 
Komáromon keresztül utaztam min-
dig, s az egyik alkalommal Komárom 
utcáin lépkedve az a gondolat ju-
tott az eszembe, hogy mi lenne ha 
én valamikor itt, ebben a városban  
működnék. Nem foglalkoztam töb-
bet ezzel a gondolattal, de mindez 
1991-ben valóra vált. Azóta kisebb-
nagyobb megszakításokkal itt tevé-
kenykedem. Már a hivatásom kezde-
ténél a Szűzanya „Igenje” inspirált: 
„Íme, az Úr Szolgálóleánya….”, tehát 
próbálom azt tenni, amit épp kíván-
nak tőlem, amire épp szükség van. 
Kezdetben hitoktattam, majd közben 
sekrestyés voltam, most újra hitokta-
tok. Nem tudok mást megjelölni kül-
detésként itt Komáromban sem, mert 
bárhol is lennék, ezt érezném külde-
tésemnek: a szeretet a küldetésem, 
szeretni Istent és szeretni az embere-
ket. Az a tevékenység, amit Isten épp 
a kezembe ad, az már csak ennek a 
küldetésnek a megvalósulási terüle-

te, legyen az templom, iskola, Mária 
Rádiós szolgálat, misztériumjáték a 
gyerekekkel, diákokkal stb. 

3. Korunk keresztényének kísér-
tése, hogy egyfajta egzisztenciális 
szomorúság járja át életét. Min-
dennapjai tele vannak lemondás-
sal, mégis sugárzik Önről az élet 
szeretete. Hol található az örömnek 
és a boldogságnak a kulcsa?

Sokszor találkozom szomorú, 
kétségbeesett, kiégett depressziós 
emberekkel. Látva a világ nyomorát, 
ami a szívembe markol gyakran a 
könnyekig, sokszor elgondolkodom 
Jézus Szentséges Szívének misz-
tériumán, titkain.  Hogyan lehetett 
azt a sok nyomort látni és elviselni 
s rájövök: ezt csak Isten Fia számára 
lehetséges. Mégis, mikor megjelenik 
Jézus, a Feltámadott Húsvét hajna-
lán, láthatjuk kezén a begyógyult 
sebhelyeket, egy végtelen perspek-
tíva vetődik elém. Úgy érzem, Ő, a 
Feltámadott kíséri életemet, Akivel 
naponta találkozom az Eucharisz-
tiában és beszélgetek Vele, vagy csak 
egyszerűen ülök a kápolnában és 
nézzük egymást. Ő az, aki helyrerak-
ja bennem az „elmozdult köveket”, Ő 
az, aki felépíti bennem újra meg újra 
templomát s ha ez kívülre úgy hat, 
sugározza örömét és boldogságát.

4. A Szentatya, Ferenc pápa 
meghirdette a megszentelt élet évét. 
Mivel gazdagíthatja egy szerzetes a 
mai kor emberének életét?
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A nemrégiben találkoztam egy 
ismerősömmel, az egyik volt tanít-
ványomnak az édesanyjával. Kül-
földön él, így nagyon ritkán találko-
zunk. Problémájáról beszélgettünk, 
most is kérte véleményemet, majd 
megöleltük egymást és ekkor ezt 
mondta: „Nagyon hálás vagyok az 
Úrnak, hogy megismertelek.” Tud-
tam, hogy ez a hála nem nekem 
szól, hanem Jézusnak. Valahol ez 
a feladata az Istennek szentelt sze-
mélyeknek itt és most a mai kor 
emberének életében. Nagyon sok a 
helyes irányt vesztett ember, a téves 
irányzatokkal, ideológiákkal meg-
tévesztett ember, működik a Gonosz, 

amely az emberben le akarja rom-
bolni Isten képmását. Nekünk ott 
kell állni az emberek mellett mint-
egy útjelzőtáblaként s mutatni az utat 
az „ég felé” s ez az út úgy kezdődik 
itt a földön, hogy emberség. Újra 
Máriára mutatok, aki példaképem. 
Hordozni és megmutatni Jézust az 
embereknek, Aki nem más  mint az 
Út, az Igazság és az Élet.         

Köszönjük szépen az interjút! A 
jó Isten áldása és kegyelme kísérje 
továbbra is életét és tevékenységét! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Az interjút készítette: Apagyi Andrea

Ima papI és szerzetesI HIvatásokért

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyá-
jadra!

Urunk, mint árvák sírunk előtted!
Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya 

közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat!
Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!

adoratIo 
sanctIssImI sacramentI

Minden hét csütörtökén délután 
15 órától 18 óráig csendes szentség-
imádást tartunk a Szent Anna-kápol-
nában.

A szentségi Jézus előtt ajánljuk fel 
városunk életét a jó Istennek, kérve 
kegyelmét családjaink számára.
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HIrdetések

Ma, Jó Pásztor vasárnapján a szentmisék után gyűjtés lesz a kispapok 
részére.

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.

Első péntekhez a szentmisék előtt gyóntatunk.

A hónap első vasárnapján – jövő vasárnap – 15 órai kezdettel végezzük az 
Irgalmasság óráját, majd utána a Szentségimádást a Szent Anna kápolnában.

Úgyszintén a hónap első vasárnapján tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a 
plébániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek adományát!

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 50.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 4 897.- 
EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

elérhetőségeK

Római Katolikus Egyház, Révkomárom
Nádor utca 11.

Pf. 44.
945 05 Komárno 5

Hivatalos órák: Hétfőtől - péntekig, 8 - 12 óra között.

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

Web: www.revkomaromiplebania.hu
E-mail: dekanat.komarno@abu.sk
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26. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18
A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett
27. hétfő
ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,1-10
A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
28. kedd
ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
29. szerda: SZIÉNAI SZENT KATALIN, Európa társvédőszentje 
(ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30
Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
30. csütörtök
ApCsel 13,13-25; Zs 88,2-27; Jn 13,16-20
Dávid utódaiból támasztotta Isten Üdvözítőnket, Jézust
1. péntek
ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust
2. szombat: SZENT ATANÁZ
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken

hetI lIturgIKus naptár
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IV.
30.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
18:00 

slovenská
Szent R

ozália
Sv. A

nna
Élő K

am
illa nővér

† H
elena a rod. príslušníci

V.1.
Piatok – Péntek

8:00 
m

agyar
18:00 

slovenská
18:00 

m
agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† Lakatos Ferenc
† Jolana
† Erzsébet, Béla, fiuk Tibor

V.2.
Sobota – Szom

bat
8:00 

m
agyar

18:00 
slovenská

18:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Testvér Ferike
† Ivan a rodičia
† Szülők

V.3.
PIATA
V

EĽK
O

N
O

ČN
Á

N
ED

EĽA
H

Ú
SV

ÉT
5. 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

† Lőke József
† M

ichal, M
ária, Jozef, Júlia

† G
izella és Erzsébet

† Rodičia K
ováčoví

M
iséző pap szándékára

a szentmIsék rendje
2015. április 27 – május 3.

8 Húsvét IV. vasárnapja


