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ApCsel 9,26-31; 1Jn 3,18-24; 
Jn 15,1-8

„Ti már tiszták vagytok a tanítás 
által, amelyet hirdettem nektek.”

A mi igazi Krisztusban való 
életünk szellemünk és értelmünk 
megtisztításával kezdődik. Ha 
itt nem engedjük végbevinni a 
tisztulást, akaratunk, pszichénk és 
testünk sohasem fog megtisztulni. 
Keresztes Szent János mintha 
a fordított sorrendet követné. 
Valójában azonban nem, mert a test 
fegyelmezése, megtisztítása csak 
akkor lehetséges, ha valaki elfogadja 
Isten létét; Krisztus istenségét, 
megtestesülését, megváltó halálát és 
feltámadását, a Szentlélek kiáradását 
és várja a holtak föltámadását.

Szellemünk megtisztulása 
abban áll, hogy a hitigazságokat 
mélységes hittel elfogadjuk: más 
emberi okoskodással össze nem 
vegyítjük, és a világmindenséget, a 

történelmet és saját életünket a tiszta 
hit ragyogó fényében szemléljük. 
Nagyon sok zavaros gondolkodású 
keresztény van. Fejében zűrzavar 
uralkodik, melyet nem egy közülük 
szándékosan tart fenn: eklektikus 
keverékét a kinyilatkoztatott 
igazságoknak és a ma divatos 
eszméknek.

Ez a fajta dogmatikai 
liberalizmus, amely felcseréli 
Urunk tanításának sarkalatos 
pontjait más elgondolásokkal, a 
názáreti Jézus arculcsapása és 
leköpdösése. A végső igazság nem 
lehet egy kicsit vagy félig igaz. A 
halálból feltámadott Krisztus vagy a 
második isteni személy, vagy hazug, 
vagy pedig őrült. Más lehetőség 
nincs. De ha ő Isten, mint ahogy 
hisszük, akkor az emberről, az örök 
életről mondott szavai az egyetlen 
igazság. Akinek gondolkodása nincs 
átitatva Krisztus alapigazságaival, 
az nem is tisztulhat meg. A végső 
igazság, a valóság elfogadása 



azért nehéz, mert megköveteli az 
embertől az egzisztenciális választ, 
akaratának, erkölcsi életének 
teljes meghódolását. Csak ha ez 
megkezdődött, tisztul meg a lelki és 
testi rész az emberben.

A mi Urunk azért mondja, 
hogy „ti már tiszták vagytok az 
általam hirdetett tanítás által”, 
mert ennek a tanításnak (isteni, 
végső kinyilatkoztatásnak) 
az a belső természete, hogy 
ha befogadta az ember, szinte 
öntörvényűen bontakozik ki benne 
és veti ki előbb szelleméből, majd 
pszichéjéből, végül testi életéből a 
tisztátalanságot.

A kinyilatkoztatásban rendkívüli 
belső koherencia és logika van. 
Mi, átlagkeresztények nemcsak 
bűnösök vagyunk, hanem még 
inkább következetlenek és 
logikátlanok. Nem merjük levonni 
Húsvét tanulságát: ha Jézus Isten, és 
ha halálával megváltott bennünket, 
akkor ő a mindenünk: életünk 
ura, testvérünk, barátunk, lelkünk 
kedvese, örök életünk, és nincs 
más név az ő nevén kívül, melyben 
üdvözülhetnénk.

Forrás:
Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 

Magasság és mélység – Szent idők
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Észak- és Dél-Komárom 
képviselő-testületeinek közös ülé-
sével hivatalosan is kezdetét vették a 
XXIV. Komáromi Napok. Az április 
26-án, a Tiszti Pavilon dísztermében 
megtartott ünnepi ülésen kerültek 
kiosztásra a díszpolgári, a Pro Urbe 
-díj, valamint a Polgármesteri-díj. 
Polgármesteri-díjban 1992-től része-
sülhetnek városunk jeles polgárai, a 
Pro Urbe-díjban pedig 1993-tól. 

A Pro Urbe-díjról minden évben 
a képviselő-testület dönt, melyet 
ebben az évben a Komáromi Kato-
likus Plébánia érdemelt ki. Mint az 
a méltatásban elhangzott, a plébánia 
néhány éve jelentős kezdeményezés-
be fogott, melynek során fokozatosan 
megújult a Szent Rozália-templom, 
a Szent Anna-kápolna és ispotály, 

pro Urbe-díjat kapott a plébánia
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valamint folyamatban van a Szent 
András-templom felújítása, és kez-
detét vette a Szent József-kápolna 
renoválása is. 

Mint azt a díjra való felterjesz-
tésben is olvashatjuk, „a komáromi 
városkép meghatározó épületei a 
város templomai. Az évszázados 
épületek évezredek kultúráját hor-

dozzák. Építészeti kiképzésük az ün-
nepélyességet, magasba törő tornyaik 
egyfajta szakralitást jelenítenek 
meg. Belső díszítésük a különböző 
művészi műfajok csodálatos tárháza. 
Műemléki szempontból templomaink 
a legrangosabb értékeket képviselik.” 
A díjat ft. Elek László esperes-plébá-
nos vette át a Komáromi Katolikus 
Egyház nevében.

Ezúton is gratulálunk minden dí-
jazottnak, és köszönjük mindenkinek, 
aki anyagi vagy más támogatással 
hozzájárult templomaink szebbé té-
teléhez, és egyben a Pro Urbe-díj el-
nyeréséhez! Fotó: 

Elek László,
Komáromi Városi Hivatal

„Útmutató egy jó gyónáshoz”

Miként ezt minden katolikus 
tudja, Krisztus húsvét estéjén, tehát 
feltámadásának napján, ajándékozta 
Egyházának ezt a nagy és fontos 
szentséget, mivel a szentgyónás a 
szellemi feltámadás, a Krisztus vé-
rében való megtisztulás, a belső 
megújulás, a visszafordulás szentsé-
ge. Napjaink egyik kiváló teológusa, 
Prof. Dr. Georg May, röviddel ezelőtt 
egy előadásban a gyónást „elveszett 
szentségnek” nevezte. Ezzel azt 
akarta kifejezésre juttatni, hogy ezt 
az isteni alapítást mára már csaknem 
elvesztettük; a modern klérus félre-
ismeri, elárulja és majdnem minde-

nütt feladja. A gyónás szentségének 
ily végzetes feladása kétségtelenül 
összefügg a gonosz létének napjaink-
ban történő tagadásával, a bűnök el-
bagatellizálásával és az erkölcsi gát-
lások feloldásával.

A Trienti Zsinat 14. ülésén 
kristálytisztán bemutatta a gyónás 
szentségének alapítását, szükséges-
ségét és a keresztség szentségétől 
való elhatárolódását: „Ha minden 
újjászületettben akkora lenne a 
hála Isten iránt, hogy állhatatosan 
megőrizné a keresztségben az Ő 
jótette és kegyelme által megka-
pott igazságot, akkor a bűnök bo-
csánatára a keresztségen kívül nem 
lett volna szükség más szentség 

a gyónás szentsége
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alapítására. De mivel ‘a végtelenül 
irgalmas Isten’ (Ef 2,4) tudja, hogy 
milyen gyenge az alkatunk (Zsolt 
102,14), azoknak is megadta az életre 
az üdvösség eszközét, akik a kereszt-
ség után újra a bűn szolgaságába és 
a sátán uralmába adják magukat, 
nevezetesen a gyónás szentségét, 
mely által a keresztség után elbukot-
tak is részesülhetnek Krisztus halá-
lának érdemeiben. 

A megbánás minden ember 
számára, ki súlyos bűnnel szeny-
nyezte be magát, ahhoz szüksé-
ges, hogy a kegyelmet és a meg-
igazulást elérje, azok számára is, 
akik a keresztelés szentsége által 
bűneiktől való megtisztulásukra 
várnak, hogy eltévelyedésükből 
megtérjenek és megjavuljanak, és 
Isten súlyos megsértésétől bűneik 
meggyűlölésével és szent lel-
kifájdalmukkal megundorodjanak. 
Ezért mondta a próféta: ‘Térjetek 
meg és forduljatok el bűneitektől, 
ne vigyenek titeket többé romlásba.’ 
(Ez 18,30) És az Úr ezt mondta: ‘De 
ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy 
elvesztek ti is.’ (Luk 13,3) És Péter, 
az apostolfejedelem ezt mondta a 
bűnösöknek a bűnbánatról, akik a 
keresztelés által keresztények akar-
tak lenni: ‘Tartsatok bűnbánatot, és 
keresztelkedjék meg mindegyiktek.’ 
(ApCsel. 2,38) 

Mindazonáltal Krisztus meg-
érkezése előtt a bűnbánat nem volt 
szentség, és Krisztus emberré válá-
sa után is csak az egyes ember meg-

keresztelkedése után válik azzá. 
Az Úr akkor alapította a 

bűnbánat szentségét, amikor feltá-
madása után ezekkel a szavakkal 
rálehelt az apostolokra: ‘Vegyétek 
a Szentlelket! Akinek megbocsát-
játok bűneit, az bocsánatot nyer, 
s akinek megtartjátok, az bűnben 
marad.’ (Jn 20,22) Az minden atya 
egybehangzó véleménye, hogy eme 
szembetűnő gesztussal és eme vilá-
gos szavakkal az apostolok és jog 
szerinti utódaik a keresztség után 
elbukott keresztényeknek az Isten-
nel való újbóli kiengesztelődéséhez 
kaptak teljhatalmat a bűnök meg-
bocsátására vagy megtartására. A 
katolikus Egyház egykor a nova-
tianusokat, akik a bűnbocsánatra 
szóló teljhatalmat konokul tagadták, 
teljes joggal utasította és ítélte el, 
mint tévtanítókat. Ezért helyesli és 
veszi át a szent egyházi gyülekezet 
az Úr eme szavainak teljes valósá-
gos értelmét, és egyúttal elítéli azok 
kitalált értelmezését, kik e szavakat 
hamisan e szentség megalapításával 
szemben arra a teljhatalomra vonat-
koztatják, mely Isten szavainak 
prédikálására és Krisztus evangéli-
umának hirdetésére szól. 

Ezenkívül a bűnbocsánat 
gyümölcse más, mint a keresztségéé. 
A keresztségben Krisztust öltjük 
magunkra (Gal 3,27), és új teremt-
ménnyé válunk benne, miközben 
minden bűnünkre teljes és tökéletes 
bocsánatot nyerünk. Ehhez az új ál-
lapothoz és tökéletességhez azon-
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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.

ban sok könnyünk és igyekezetünk 
nélkül egyedül a bűnbánat szent-
sége által nem jutunk el, miként ezt 
Isten igazságossága elrendeli, úgy 
hogy a szent atyák joggal nevezték 
a bűnbánatot fáradságos keresztség-
nek (Nazianzi Szent Gergely). A 
bűnbánat e szentsége a keresztség 
után elesettek számára ugyanany-
nyira fontos az üdvösséghez, mint 
a keresztség a még nem újjászül-
etetteknek.”

Már Szent Pál apostol így kiált 
hozzánk: „Engesztelődjetek ki Isten-
nel.” (2 Kor 5,20) A szentgyónásban 

Istennel és a legközelebbihez, lényem 
legbensőbb részéhez való teljesen 
személyes kapcsolatról van szó, az 
én erkölcsi létem legutolsó alapjairól 
és összes következményeiről. 

A szentgyónás öt lényegi részből 
áll: átgondolás, megbánás, job-
bulás, beismerés és vezeklés. Tár-
gyaljuk meg egyenként ezeket az 
alkotórészeket.

Folytatjuk...

(Megjelent a Szent Margit Lap 
49., 50., 52. és 54. számában)

Szent Ágoston: Sermo 352,8

Lázár felemelkedett, kilépett a sírból, de meg volt kötözve, mint az embe-
rek, akik a bűnvallomásnál vezekelnek. Már kiléptek a halálból, mert nem ten-
nének vallomást, ha nem léptek volna abból ki. Maga a bevallás kilépést jelent 
a rejtekből és sötétségből. De mit bízott az Úr Egyházára? Azt mondja: „Amit 
feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is” (Mt 18,18). Következőleg, 
ha Lázár kilépett, mivel Isten irgalmassága jóságát gyakorolta rajta, vezesd 
a rejtetten halott, rothadó embert a bűnvallomáshoz; a többit már teljesíti 
az Egyház szolgálata: „oldjátok fel őt, hogy járni tudjon” (Jn 11,44).
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Hirdetések

Ma, a hónap első vasárnapján 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!

Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódnak, hogy a 
hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat a jó Isten fizesse 
meg!

 
Kedden, május 5-én, a plébánia nagytermében 17:00 órai kezdettel ft. Fehér 

Tibor káplán úr újabb erkölcsteológiai előadására kerül sor. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.

Pénteken a CSALÁDMISÉK keretén belül lesz bemutatva a szentmise a 
Szent András-templomban. Buzdítjuk, és szeretettel várjuk a családokat a szent-
misére!

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 110.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
5 007.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

Örömmel jelentjük a kedves híveknek, hogy a Jópásztor vasárnapján tartott 
Észak- és Dél-Komárom város képviselőtestületeinek közös ünnepi gyűlésén a 
helyi Római Katolikus Plébánia PRO URBE díjjal lett kitüntetve a templomok 
felújítása kapcsán kifejtett tevékenységéért. Köszönet a polgármester úrnak, va-
lamint a képviselőtestület tagjainak a díj odaítéléséért, melyet a Rózsafűzér Tár-
sulat ajánlása alapján vehettünk át!

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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3. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
Saul látta az Urat az úton, és beszélt vele
4. hétfő
ApCsel 14,5-18; Zs 113B; Jn 14,21-26
A hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez!
5. kedd
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
6. szerda
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
7. csütörtök
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
8. péntek
ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
9. szombat
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére

Heti litUrgikUs naptár
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