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ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; 
1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17

„Ezeket azért mondtam nektek, 
hogy az én örömöm legyen 

bennetek, és örömötök 
ezzel teljes legyen.”

Amikor Urunk azt mondja: az „én 
örömöm” és a „ti örömötök”, akkor 
ezt nem szabad úgy értékelni, mintha 
ezt csupán egyik ember mondaná 
a másiknak. Vagyis majd minden 
elmélkedésünkben tudatosítanunk 
kell Húsvét és Pünkösd legnagyobb 
ajándékát, hogy tudjuk, kicsoda 
ez a Jézus: az örökkévaló Isten, az 
örök Atya Egyszülöttje, aki értünk 
emberré lett.

Emberek között egészen mást 
jelent a fenti kijelentés: mert az én 
örömöm ez, a tiéd az; nekem inkább 
Bach zenéje kedvesebb, neked 
inkább Mozarté.

Isten öröme egészen más, mint 
a mi örömünk, bár egy valamiben 

hasonlít ahhoz, hiszen az ő saját 
képére teremtett bennünket. A 
hasonlóság abban van, hogy ez az 
öröm, mint a valódi emberi öröm is, 
a szeretet öröme.

A radikális különbség az, hogy 
Isten semmi másnak nem örül, csak a 
szeretetnek. Az ember természetének 
megromlása óta másnak is tud örülni, 
egy tárgynak, önző sikernek, sőt más 
kárának is. Ha valamiféle tárgyban 
lelem örömömet, akkor igazából csak 
annak örülhetek, hogy szeret engem, 
aki azt a tárgyat nekem adta. A 
tárgyat nem szerethetem, legfeljebb 
csak kedvelhetem.

Isten a világból csak az embert 
szereti. Ez nyilvánvaló abból a 
kijelentésből, hogy nem azért küldte 
Fiát, hogy elítélje a világot, hanem 
hogy üdvözítse. Az ártatlan állatok, 
növények, kőzetek sorsa az ember 
sorsától függ, neki van alárendelve, 
mert az anyagi világot mindenestül 
ajándékba adta nekünk az Isten. 
Kedvelhetjük, de nem szerethetjük. 



Élvezetet szerezhet, de nem örömet.
Jézus öröme az Isten megtestesült 

Fiának az öröme. Ő csak a 
szeretetnek örül, mivel a teremtett 
világot Atyja adja ajándékba az 
embernek. A teremtményekben is 
Atyja szeretetének örül, és kedveli a 
teremtést.

Le kell szoktatnunk magunkat 
a szeretet kemény aszkézisével 
arról, hogy bármit is szeressünk (ha 
használjuk is ezt a szót, az „kedvelést” 
jelent). Soha valamit, csak valakit: 

a dolgokat kedvelhetjük, és 
észrevehetjük bennük az ajándékozó 
szeretetét. Ennek a szeretetnek 
örülünk.

Csak így, ilyen megközelítésben 
hallgathatjuk a felszólítást a mai 
Szentleckéből: Szeressük egymást, 
mert a szeretet Istentől való. Ezt 
azt is jelenti: merjünk örülni Jézus 
örömével, mert az ő öröme az Atyától 
való.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység – Szent idők
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„Az egybegyűltek megkérdez-
ték Tőle: “Uram, talán most állí-
tod helyre Izrael országát?” Ő 
azonban azt mondta nekik: “Nem 
a ti dolgotok, hogy ismerjétek az 
időket és a korszakokat, amelyeket 
az Atya saját tetszése szerint ha-
tározott meg. A Szentlélek eljövetele 
pedig erővel tölt majd el benneteket, 
hogy tanúságot tegyetek rólam Jeru-
zsálemben és egész Júdeában, Sza-
mariában, egészen a föld határáig.” 
Miután ezeket mondta, a szemük lát-
tára felemelkedett, és felhő takarta 
el a szemük elől. S miközben nézték 
őt, amint az égbe ment, íme, két férfi 
állt meg mellettük fehér ruhában. 
Így szóltak: “Galileai férfiak, miért 
álltok és néztek az égre? Ez a Jé-
zus, aki felvétetett mellőletek, úgy 
jön el ismét, ahogy az égbe felmenni 
láttátok.””(ApCsel1,6-11)

Krisztus mennybemenetele nem 

azt jelenti, hogy “innen oda ment”, 
hanem annak a kifejeződése, annak 
megértetése a tanítványokkal, hogy 
Jézus ettől kezdve máshogy van je-
len a tanítványok életében, máshogy 
lesz együtt Egyházával: „íme, én 
veletek vagyok minden nap a világ 
végéig!”(Mt28,20).

A következő 10 nap a Jézus ál-
tal megígért Szentlélek várása, Aki 
a bennünk lévő holt tudás, hitet ele-
venné és éltetővé teszi. Jézus menny-
bemenetele megerősíti az ember re-
ményét, hogy testi létezésünk nem 
veszik el, nem fölösleges mind az, 
amit testünkben, testünk által cselek-
szünk, hanem az “megüdvözül”, 
hiszen Jézus testestül-lelkestül megy 
föl a mennybe, teste fölvétetik a 
Szentháromság boldogító közössé-
gébe, ami a mi reményünk és célunk 
is.

UrUnk MennybeMenetele
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Mennybemenetel 

(latinul Ascensio, az ascendo, 
‘fölmegy, fölemelkedik’ szóból):

Jézus Krisztus megdicsőülésének 
utolsó földi állomása, amikor negyven 
nappal föltámadása után az Olajfák 
hegyéről tanítványai szeme láttára 
a maga isteni erejével fölment az 
Atyához a mennybe. - A mennybeme-
netelt a  Lukács evangélium a végén 
röviden (24,50-53), az Apostolok 
Cselekedetei részletesen (1,4-11), 
Márk egy mondattal (16,19) mondja 
el.

Ünnepe a magyar nyelvben: Ál-
dozócsütörtök.

A mennybemenetel a Szentlé-
lek elküldésének és Jézus második 
eljövetelének alapja. Az apostolok az-
zal váltak igazán a föltámadás tanúivá, 
hogy a mennybemenetelnek is tanúi 
voltak. Már Jézus föltámadása átmenet 
volt a megdicsőült életbe, hazatérés 
az Atyához (Lk 23,43; 24,26), de a 
mennybemenetelben vált véglege-
ssé. A János evangéliumban Jézus bú-
csúbeszédében hivatkozik az Atyához 
való hazatérésre (16,5-15), ami a 
mennyből alászállásnak az ellentéte 
(vö. 3,13). Amint a kereszthalálban 
csak a hívők, a megjelenésekben csak 
a kiválasztott tanúk látták meg Krisztus 
fölmagasztalását (ApCsel 10,41), má-
sodik eljövetelekor azonban mindenki 
meggyőződik róla. A mennybemenetel 
ószövetségi előképe a trónfoglalás, a 
beöltözés a dicsőségbe, az új név ki-

nyilvánítása (vö. Fil 2,9).
A mennybemenetel jelzi, hogy Jé-

zus győzedelmeskedett a démoni erők 
fölött (Kol 1,15; Ef 1,21; 4,8), betölti 
a mindenséget mint az Egyháznak 
és a teremtésnek a feje. Van megvál-
tástani jelentése is, hiszen Jézus csak a 
mennyből áraszthatta ki a Szentlelket, 
s az Egyház csak így indulhatott el 
történelmi útjára. Igazolta előttünk is, 
hogy a földi élet a mennyei dicsőségbe 
vezet. A Zsidókhoz írt levél (7,26 és 
9,23) arról beszél, hogy a mennyei 
szentélybe lépett be mint örök főpap, 
és ott közbenjár értünk.

A mennybemenetel az apostoli 
Egyház hitvallásában elsősorban Jézus 
föltámadásának minden megjelenés-
ben megnyilvánuló szempontját 
emeli ki: azt, hogy ő már a mennyei 
dicsőséghez tartozik. Az Isten jobbján 
ülés sem a világtól való távollétét jelzi, 
hanem azt, hogy tevékenyen részt vesz 
az Atyának a világ fölötti uralmában. 
Ugyanakkor ez a megdicsőült Krisz-
tus nem más, mint az, akit keresztre 
feszítettek, de emberségét már áthatja a 
Fiú dicsősége, és az emberek számára 
is megszerezte a mennyek országát. 
Nem úgy nyitotta meg azt, mintha már 
előbb létezett volna, hanem úgy, hogy 
az üdvösség őbenne alakult ki, és az 
emberek az ő fiúi dicsőségében része-
sednek. A mennybejutás azt jelenti, 
hogy Krisztus tagjaiként elnyerjük az 
örök életet, ami elsősorban neki jár ki 
fiúsága és érdemei alapján.

www.taborilelkesz.hu
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I. A BELÁTÁS: 
A LELKIISMERETVIZSGÁLAT

Ha jó gyónást akarunk, akkor 
úgy kell lelkiismeretünket átvizsgál-
nunk, mintha most és itt Isten bírói 
széke elé lépnénk, mintha az utolsó 
ítéletre kellene megjelennünk, és 
életünket kezdetétől végéig teljesen 
le kellene pörgetnünk. Milyen ké-
pet nyújtana lelkünk Isten végtelen 
tökéletességének, szentségének és 
igazságosságának fényében? Hogyan 
látná Isten lelkünket, hogyan néz az 
ki valójában? Hol vannak gyengéi, 
hibái, kudarcai és vétkei? 

Mit hányna szemünkre Isten? Eb-
ben az örök világosságban nem le-
het semmit sem letagadni, másként 
értelmezni, szépíteni vagy kifordítani; 
másfelől a tényeket sem lehet eltúloz-
ni vagy magunkat rosszabbnak 
beállítani, mint amilyennek ismerjük. 
Az ember az, ami, és ezért az igazság-
szeretet az első lépés egy alapos lelki-
ismeretvizsgálathoz és jó gyónáshoz.

Ahhoz, hogy erkölcsi állapotunkat 
helyesen ítélhessük meg, elsősorban 
az igazság lelkéhez, a Szentlélekhez 
kell imádkoznunk, hogy lelkünket Is-
ten világosságában lássuk – minden 
egyes gondolatot, minden egyes szót, 
minden egyes tettet; de nem csak a 
tetteket, hanem a mulasztásokat is; 
mert a keresztény életre való igyekezet 
hiánya, a keresztény tökéletességre 
való törekvés és a felebarát üdvös-

ségére való lelkibuzgóság hiánya, 
különösen a felebaráti szeretet szol-
gálatában, nem nézhetők el. Valóban 
mostanra a mulasztásból eredő 
bűnök száma ugyanolyan magas és 
néha még súlyosabb, mint a megtett 
bűnöké. Milyen sok tud ezekből a 
hibás tettekből és bűnös mulasztások-
ból egy hosszú életen át összegyűlni! 
Milyen sok gyűlik össze belőlük akár 
egyik gyónástól a másikig is! Gon-
doljuk meg, hogy egy embernek napi 
átlag 50 ezer különböző gondolata 
támad – legalább is a tudósok ezt ál-
lapították meg kutatásaikkal. Nos, 
minden egyes gondolatnak megvan 
az erkölcsi minősége, ezért az vagy jó 
vagy rossz; vagy Istenre irányul vagy 
nem. 

Bizonyára hasznos a különböző 
parancsok, kiváltképpen Isten Tíz-
parancsolatának néhány különösen 
fontos szempontját átgondolni, hogy 
lelki állapotunkról világos képet 
kapjunk és lelkiismeretünket képez-
zük.

De előbb még egy megjegyzés: 
fontos, hogy a lelkiismeretvizsgálat 
során különbséget tegyünk kísértés, 
bűn és komoly bűn között. A kísér-
tés még nem bűn. Sőt, a kísértés még 
érdemszerző is lehet számunkra, 
ha a hit erejéből ellenállunk neki, 
mert ekkor a kísértés csak erősíti 
lelkünket. Aki a világ, az ördög és 
a gonosz hajlamok elleni harcban 
Isten kegyelmével megállja helyét, 

a gyónás szentsége
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az Teremtőjének, Megváltójának és 
Üdvözítőjének tiszteletét növeli, an-
nak erkölcsi életfáján a gyökerek és 
ágak is megerősödnek. 

Bocsánatos bűnbe esünk, ha a kí-
sértést nem elégségesen győzzük le, 
ha például egy rossz gondolatnál egy 
pillanatig elidőzünk, még akkor is, ha 
valójában nem egyezünk bele. 

Súlyos bűnt akkor követünk el, ha 
egyidőben

a) a tárgy nagy jelentőségű, pél-
dául egy hittétel tagadása, Isten gya-

lázása, rablás vagy házasságtörés; 
b) ha tisztában vagyunk vele, 

hogy valami bűnös, erkölcsileg 
elvetendőről van szó; 

 c) ha szabad akaratunkból cselek-
szünk, mely a tettleges bűnöknél min-
dig fennáll, hiszen ha nem akartuk 
volna, akkor nem tettük volna meg 
(kivéve a kényszerítés vagy a hiányos 
öntudat esetét).

Folytatjuk...

www.katolikus-honlap.hu

Urunk Jézus Krisztus,

Te, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint az égi 
Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja, mutasd 
meg nekünk arcodat, és mi üdvözülünk.

A te szerető tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz 
rabszolgaságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy 
boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírva fakasztot-
ta Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó 
latornak.

Tedd, hogy valamennyien magunkra vegyük szavaidat, melyeket a 
szamaritánus asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki minden-
hatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül 
mutatja meg: tedd, hogy az egyház a világban a Te látható arcod le-
gyen, az ő Uráé, aki feltámadt a dicsőségben.

Te azt akartad, hogy papjaidat is gyöngeséggel ruházd föl, hogy 
igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és 
tévedésben vannak: tedd, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy 
Isten várja, szereti őt, és megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet, és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, 
hogy az irgalmasság jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egy-
házad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, 

Ferenc pápa IMája az IrgalMasság szentévére
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HIrdetések

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

Ehhez az összeghez hozzáadódik az a 670.- EUR támogatás is, melyet a PRO 
URBE-díj odaítélése alkalmából kapott egyházközségünk a várostól. Szívből 
jövő köszönetet mondunk ezért a támogatásért. Így a templom javítására gyűjtött 
adományok összege az év kezdete óta összesen 5 907.- EUR.

Tisztelettel értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2015. május 17-én 3 éves év-
fordulóját ünnepli a szlovákiai Mária Rádió. A szentmise kivételesen 17:00 óra-
kor kezdődik, melyet Kiss Róbert kanonok, püspöki helynök mutat be a komáro-
mi Szent Anna-kápolnában. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! A 
Felvidéki Mária Rádió vezetősége.

Jövő vasárnap a szentmisék után gyűjtés lesz a katolikus hírközlő eszközök 
üzemeltetésére. Isten fizesse meg az adományokat!

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.

hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a 
vakoknak pedig adja vissza látásukat.

Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki 
élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké.

Ámen.
A szöveg nem az MKPK hivatalos fordítása.
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ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
A Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt
11. hétfő
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
12. kedd
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
13. szerda
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
14. csütörtök
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
15. péntek
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
16. szombat
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek

HetI lItUrgIkUs naptár
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Pondelok – H

étfő
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

Za návrat m
árnotrat. syna

Élő anya és fia
† A

ntal
V.12.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
m

agyar
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Panzió
Sv. A

nna

H
álából a m

egélt 70 évért
Szándékra
† A

nna a Ladislav 
V.13.

Streda – Szerda
7:00 

slovenská

8:00 
m

agyar
16:00 

m
agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

B. požehn. pre Ericha, M
ichaelu 

a syna Ericha
Fatim

ai Szűz tiszteletére
† Édesapa

V.14.
Štvrtok – C

sütörtök
8:00 

m
agyar

18:00 
slovenská

18:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

H
álából

† Rodičia
Szándékra

V.15.
Piatok – Péntek

7:00 
slovenská

8:00 
m

agyar
18:00 

m
agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† P. H
rabovská

† A
ndrás élő Zsuzsanna

 Családtagok
V.16.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar

18:00 
slovenská

18:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Pénzes Vince, Vilm
a, Vince és 

Ilona
† Rodičia: Em

ilia, Terézia, Jozef
† Szülők és nagyszülők

V.17.
SIED

M
A

V
EĽK

O
N

O
ČN

Á
N

ED
EĽA

H
Ú

SV
ÉT

7. VA
SÁ

RN
A

PJA

8:00 
m

agyar

9:00 
slovenská

11:00 
m

agyar
18:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Szent A
nna

† Pénzes Vilm
os, Rozália, 

Vilm
os és József

† Ladislav, M
ária

M
iséző pap szándékára

† Ester
† Bíró Lucián O

SB (25. évf.)

a szentMIsék rendje
2015. május 11 – 17.
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