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III/22. szám SzentháromSág vaSárnapja

MTörv 4,32-34.39-40; Róm 8,14-
17; Mt 28,16-20

„Kereszteljétek meg őket az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szeresd a Hiszekegyet, melyet az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében 
történő keresztségkor mondunk, 
mert ez az Isten legvégső önkinyi-
latkoztatásának foglalata.

A szeretet soha sem teljes egyfaj-
ta önkinyilatkoztatás nélkül. Lehet 
a szeretet jóakaró, jót cselekvő, akár 
hősies fokot elérő is, kiterjedhet az 
ellenségre, de az ilyen szeretet leg-
feljebb tökéletes, de nem teljes sze-
retet. A teljességre jutott szeretet a 
kölcsönös szeretet. Az üdvözültek 
kölcsönösen szeretik egymást, soha 
nem maradnak le egymás szereteté-
ben, mert a mennyben nincs a sze-
retetnek szenvedése, csak öröme. 
Az ellenségszeretet célja is az, hogy 
viszonzott szeretetté alakuljon, kü-
lönben nem érné el célját, s az, akit 

szeretünk, nem üdvözülhetne.
Honnan tudjuk ilyen biztosan, 

hogy a mennyország nem egyéb, 
mint kölcsönös szeretet? Jézus 
Krisztus kinyilatkoztatásából, aki a 
mennyei életet mint Isten életében 
való részesedést mutatta be nekünk. 
Isten belső élete pedig a Szenthá-
romság személyei közötti kölcsönös 
szeretet.

Hogy Isten Szentháromság, ez 
a kinyilatkoztatás teljessége. Isten 
benső életének feltárása, azért, hogy 
mi is részt vegyünk benne. Ugyan-
akkor az ő képére teremtett ember 
is csak akkor ismeri meg igazán 
önmagát, ha tud Isten szenthárom-
ságos életéről.

A Szentháromság misztériuma 
értelemmel soha fel nem fogható, 
mégis könnyű elfogadni, mert ké-
pét magunkban hordozzuk, és a mi 
életünk mélyén is ugyanaz a vágy 
húzódik meg: szeretni és szeretve 
lenni.

Miután megünnepeltük a Szent-



háromság egy Isten nagy tetteit, a 
megtestesülést, a megváltást, és a 
Szentlélek kiáradását, most illő, 
hogy arra a három isteni személy-
re figyeljünk, aki mindezeknél a 

műveknél többet akar adni nekünk: 
önmagát.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység – Évközi idő
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A tavasz folyamán egyházközös-
ségünk is bekapcsolódott a Szeged-
Tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia 
által meghirdetett Magyarok Bib-
liája elnevezésű programba. Ft. Dr. 
Benyik György plébános beszá-
molója alapján a vállalkozás világi 
szempontból is egyedülálló, hiszen 
Magyarországon még soha nem má-
solt kézzel ennyi ember Szentírást. 
Másrészt soha nem történt még 
meg, hogy ilyen méretű ökumenikus 
összefogásból szülessék meg a Bib-
lia kézi másolása. A másolásban u-
gyanis a katolikus hívők mellett szép 
számmal vettek részt az evangélikus, 
református, a baptipsta és az unitári-
us közösségekhez tartozó másolók 
is. Nem elhanyagolható tény az sem, 
hogy a társadalom legkülönbözőbb 
rétegéhez és műveltségi csoport-
jához tartozók csatlakoztak ehhez az 
egyedülálló mozgalomhoz. Alkot-
mánybírótól kezdve a sportolóig, 
tanároktól, teológiai hallgatóktól 
kezdve a börtönben fogva tartot-
takig.

A másolókat több dolog is mo-
tiválta. Ezek közül talán a legfonto-
sabbak, hogy az ősegyházhoz hason-
lóan saját kezükkel hagyományozzák 
tovább Isten szavát, s hogy a kézirat 

Ferenc pápának készül. Nagyon fon-
tos az is, hogy a szétszórt magyarok, 
most egy könyvben örökíthetik meg 
kézírásukat, és az mindenki által 
nyelvemlékként is őrzött Biblia lesz. 

Egyházközösségünk és a 
Szlovákiai Magyar Cserkészszövet-
ség tagjai Sámuel 2. könyvét vállalták 
magukra, amelynek másolásába 67-
en kapcsolódtak be. Próbálhatnánk 
megfogalmazni a tapasztalatokat 
és az érzéseket, de vannak dolgok, 
amelyeket egyszerűen csak megél-
ni lehet, leírni nem. A távozáskor 
örömtől ragyogó arcok azonban 
magukért beszéltek. Nem gyakran 
lát az ember hasonlót!

A zarándoklat, melynek során 
a kéziratot átadják majd a Szent-
atyának, októberre van tervezve. 
Erről pontosabb információkat 
a http://szegedtarjanplebania.
hu/Biblia-masolas.html oldalon 
találhatnak azok a másolásban 
résztvevő testvérek, akik jelentkez-
hetnek a zarándoklatra. Ahogy azt a 
szervezők, úgy mi is szeretnénk, ha 
az önkormányzati és országgyűlési 
képviselők, illetve a tehetősebb vál-
lalkozók támogatnák egy-egy másoló 
zarándoklatának költségeit, hogy 
azok is találkozhassanak a pápával, 

nemzetegyeSítéS BiBliamáSoláSSal
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akiknek másként nincs esélyük rá, 
főként az egyházi fenntartású iskolák 
tanulói, akik egy ifjú generációnak 
tudják majd továbbadni azt az él-
ményt, amelyet Róma szent helyei 
és Ferenc pápa személyes hite ad a 
vele találkozóknak. 

A plébániánkon elkészült könyv 

másolata remélhetőleg egy-két 
héten belül mindenki számára 
megtekinthető lesz templomaink-
ban. 

A jó Isten fizesse meg mindenki 
segítségét!

Apagyi Andrea

ÉN VAGYOK AZ ÚR, 
A TE ISTENED

4. Atyádat és anyádat tiszteld, 
hogy jól éljél és hosszú életed le-
gyen a földön

Isten negyedik parancsa a gyer-
mekek szüleikhez való viszonyát 
érinti. Ennek affektívnek és effek-
tívnek kell lennie: affektív annyit 
jelent, hogy a szülőket teljes szívből 
tisztelni és szeretni kell; effektív, 
hogy ezt a tiszteletet és szeretetet 
tettekre kell váltani, azáltal, hogy 
engedelmeskedünk nekik, szol-
gálatot teszünk nekik és különösen 
öregségükben mellettük állunk. 
Tágabb értelemben mindazokat 
szülőknek nevezzük, akik velünk 
szemben lelki apaságban állnak, te-
hát tanárainkat, elöljáróinkat, lelki 
és világi területen és munkaadónkat 
is. Makacsság, szeretetlenség, el-
lenszegülés velük szemben bűnnek 
számít, de ugyanúgy bűnös dolog 
a jog szerinti tekintéllyel szembeni 
függetlenségi törekvés és megvetés. 
A szülőket bántalmazni vagy halálu-

kat kívánni halálos bűn. Figyeljük 
meg, hogy ez a parancs elsőként 
foglal ígéretet magában! 

De a negyedik parancso-
lat a szülők gyermekükhöz való 
viszonyát is érinti. A szülőknek 
kötelességük, hogy gondoskodjanak 
gyermekeik lelki jólétéről, kik nem 
az ő tulajdonuk, kiket Isten azért 
bízott rájuk, hogy Isten-félelemmel 
örök üdvösségük felé neveljék őket. 
Ezért a szülőknek gyermekeiket oly 
hamar, miként csak lehet, meg kell 
kereszteltetniük és bérmáltatniuk, 
imádkozniuk kell velük, meg kell 
védeniük őket a televízió pestisétől, 
rossz írásoktól és dekadens zenétől, 
mint például a rock, valamint 
megfelelő iskolába kell őket járat-
niuk, ahol megmenekülnek az in-
tellektuális, erkölcsi és vallási 
fertőtől. Ahol nincsenek ilyen isko-
lák, ott a szülők kötelessége, hogy 
erejükhez mérten elősegítsék egy 
ilyen iskola alapítását és fenntar-
tását. 

A munkaadóknak meg kell fizet-
niük munkásaik jogos bérét, és lelki 
jólétükről is gondoskodniuk kell, 

a gyónáS SzentSége



például segíteniük kell financiális 
problémák esetén őket vagy vizs-
gák alkalmával bátorítaniuk kell 
őket. Másrészről a munkásoknak 
és beosztottaknak is pontosan kell 
teljesíteniük a megbeszélt munkát. 

A szülők és előjárók iránti tisz-
telet magában foglalja a nép és a 
haza iránt érzett szeretetet és ezek 
védelmét is.

5. Ne ölj!

Az ötödik parancsolat a fele-
barátunk iránti kapcsolatról szól. 
Tápláltam-e magamban haragot, 
gyűlöletet, ellenszenvet más em-
berek iránt, veszekedtem-e velük, 
megütöttem-e, megsebesítettem-e 
vagy más módon bántalmaztam-e 
valakit? Engedtem-e, hogy gyűlölet 
és bosszúvágy fejlődjön ki bennem, 
éltem-e ellenségeskedésben, talán 
még testvéreimmel vagy rokonaim-
mal is? Vétettem-e valakinek lelki-
leg rossz példa mutatásával, csábí-
tással, a rossz helyeslésével vagy 
dicséretével? 

Krisztus megbízott bennünket 
azzal, hogy úgy szeressük egymást, 
ahogy Ő szeretett bennünket. Ő 
alázatos szeretetében elment egészen 
a lábmosásig. A keresztény töké-
letesség tehát megköveteli tőlünk, 
hogy felebarátunkra úgy tekintsünk, 
ahogy Isten tekint rájuk, azaz mint 
halhatatlan lelkekre, kiknek jót kell 
tennünk; amihez némelykor a fi-
gyelmeztetés, sőt még a korholás is 

hozzátartozik. 
Az okozott kárt természetesen 

jóvá kell tenni, akár anyagi, akár 
szellemi javakról van szó, mint pél-
dául valakinek a becsülete, melyet 
rejtett hibák feltárásával vagy rá-
galmazással megsértettünk.

Még néhány különösen súlyos 
megsértése az ötödik parancsolat-
nak: Aquinói Szent Tamás azt tanít-
ja, hogy az öngyilkosság nagyobb 
bűn, mint egy másik ember meg-
gyilkolása, mert a természet törvé-
nyét nagyobb mértékben sérti meg; 
bár a beszámíthatóság kérdése, 
éppen a lelkibetegeknél ezen a vi-
lágon soha nem válaszolható meg 
adekvát módon. Az azonban nagyon 
fontos, hogy az ilyennemű gondola-
tokat és kísértéseket energikusan 
legyőzzük. 

Ugyancsak tilos valakinek a 
halálát aktívan elősegíteni, még 
az illető kérésére sem, azért sem, 
hogy egy beteget az elviselhetetlen 
fájdalmaitól megmentsünk. Ilyen 
erkölcstelen praktikák manapság 
némely országban, különösen 
Hollandiában már mindennapos 
szokássá váltak. 

A magzatelhajtás gaztettére nyo-
matékosan fel kell hívni a figyel-
met. Soha, semmilyen körülmények 
között nem megengedett egy ártat-
lan embert megölni, még létezésé-
nek első heteiben vagy hónapjai-
ban sem, Egy ilyen tett maga után 
vonja a tettes és minden segédkező 
kiközösítését. 

4 Szentháromság vasárnapja
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Ugyancsak elítélendő az elham-
vasztás is, mely egyre gyakoribbá 
válik. Mily erőszakos cselekedet ez 
a test ellen, még akkor is, ha a lé-
lek már elhagyta! Micsoda közelség 
azokhoz, akik tagadják a test feltá-
madását!

6. Ne paráználkodjál
9. Felebarátod feleségét ne 

kívánjad

Térjünk most rá a hatodik és ki-
lencedik parancsolatra, melyek az 
ember erkölcsi nemiségére vonat-
koznak. Ezen a területen különösen 
fontos a már említett különbségtétel 
a kísértés, ennek elégtelen visszau-
tasítása és a szabad beleegyezés 
között. 

Két nem-házas közötti nemi 
kapcsolatot erkölcstelenségnek 
nevezünk; ha egyik közülük házas 
akkor az már házasságtörés, mely 
magában foglalja az igazságosság 
megsértését is. Ezek a bűnök mindig 
súlyosak, csakúgy, mint az egyedül 
elkövetett bűnös tett, az önkielégí-
tés, melyet manapság egyre inkább 
természetesnek fogadnak el. Teljes-
séggel elvetendő a szabad együtté-
lés házasság előtt vagy azon kívül, 
mint ahogy a csak polgári módon 
kötött házasság is. Még ennél is 
súlyosabban kell a homoszexu-
alitást és a gyermekekkel való faj-
talankodást megítélni, mert ezek 
tökéletesen ellentmondanak a ter-
mészetnek. Szabad akaratból való 

elidőzés ilyen gondolatok mellett 
vagy vágyakozás szintén súlyos vé-
tek, csakúgy, mint az ilyen filmek, 
lapok és képek fenyegető veszélye 
elől való elmulasztott menekülés.

Erkölcsileg elvetendő a steri-
lizálás vagy a fogamzásgátló sze-
rek használata az egyik oldalon, a 
mesterséges megtermékenyítés a 
másik oldalon, mivel mind a három 
ellenkezik Isten rendjével, aki a 
házasságot az emberi nem szaporo-
dására alapította. 

A termékeny napok kihagyásának 
módszere sincs minden körülmények 
között megengedve. XII. Pius pápa 
1951. október 29-én Olaszország 
katolikus szülésznői szövetségé-
nek tagjai előtt mondott üdvözlő 
beszédében ezt tanította: „Ebből az 
következik, hogy a megterméke-
nyítés elkerülése erkölcsileg olykor 
engedélyezhető lehet, és az említett 
körülmények között (orvosi, eugeni-
kus, gazdasági és szociális indokok) 
valóban megengedett. Ha azonban 
értelmes és méltányos megítélés 
szerint ilyen személyes vagy a külső 
körülményekből adódó fontos okok 
nem állnak fenn, akkor a házastárs 
akarata, szokásszerűen a közösülés 
megtermékenyítő funkcióját kike-
rülni, miközben természeti ösztöne 
teljes kiélésére igényt tart, csak az 
élet hamis megítéléséből és olyan 
indítékból származhat, mely kívül 
esik a helyes etikai értékrenden.”

Folytatjuk...
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hirdetéSek

Kedden, június 2-án, a plébánia nagytermében 17:00 órai kezdettel ft. Fehér 
Tibor káplán úr újabb erkölcsteológiai előadására kerül sor. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.

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

Jézus Szíve első péntekjéhez a szokott módon gyóntatunk.

Június 5-én, azaz első pénteken lesz megtartva az évi SZENTSÉGIMÁDÁS 
a Szent András plébánia-templomban. Az Oltáriszentséget 9.00 órakor helyez-
zük ki imádásra. Buzdítjuk a kedves híveket, hogy lehetőségük szerint vegyenek 
részt a nap folyamán, a Szentségimádáson. Kérjük azon testvéreket, akik lega-
lább fél órás adorációt, Szentség-őrzést vállalnak, hogy a szentmise után iratkoz-
zanak fel az adorálók listájára. Az Oltáriszentség 17:00 órakor lesz elhelyezve a 
szentségházba. 

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 100.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
6 222.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

Az előző számban megjelent rejtvény megfejtése:

A négyzetrács egymás alatti vízszintes soraiban: SZENT PÁL – ÖT-
VENEDIK – SÍNAI – PÜNKÖSDHÉTFŐ – BÁBEL – EZEKIEL – PIROS 
– HÚSVÉT – JERUZSÁLEM – GYERTYA – JOEL
A függőleges oszlopban: PENTEKOSZTE
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31. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
MTörv 4,32-34.39-40; Zs 32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20
Az Úr az Isten a mennyben és a földön, nincs más
1. hétfő: SZENT JUSZTINUSZ
Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk 12,1-12
Tóbiás jobban félte az Istent, mint a királyt
2. kedd
Tób 2,9-14; Zs 111; Mk 12,13-17
Tóbiás nem fakadt ki az Isten ellen, mikor a vakság sújtotta
3. szerda: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
Tób 3,1-11a.16-17a; Zs 24; Mk 12,18-27
Mindkét könyörgés meghallgatásra talált Isten színe előtt
4. csütörtök
Tób 6,10-11a; 7,1.9-17. 8,4-10; Zs 127; Mk 12,28b-34
Ábrahám Istene kössön össze benneteket, és teljesítse áldását rajtatok
5. péntek: SZENT BONIFÁC
Tób 11,5-17; Zs 145; Mk 12,35-37
Megfenyített az Isten, de meg is könyörül rajtam
6. szombat
Tób 12,1.5-15.20; Tób 13,2-8; Mk 12,38-44
Áldjátok az Istent, és hirdessétek minden csodatettét

heti liturgikuS naptár
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V
I.

1.
Pondelok – H

étfő
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

Poďakovanie za službu kňazov
Rózsafűzér társ. † tagjaiért
Élő D

ávid Ildikó 70. szül.
V

I.
2.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
slovenská

17:00 
slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv. A

nna

Rózsafűzér társ. élő tagjaiért
N

a úm
ysel kňaza

† Rod. K
ajanoví a H

egedűsoví
V

I.
3.

Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

16:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

M
ilosť daru krstu pre Janku

† M
ons. Tóth D

om
onkos

† Családtagok
V

I.
4.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
15:00
18:00 

latinská
18:00 

latin

Szent R
ozália

St. A
nna

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Papi és szerzetesi hivatásokért
A

D
O

RATIO
Božia láska do sŕdc
† Péter

V
I.

5.
Piatok – Péntek

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská 
18:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

† Á
rpád, Ilona, K

ároly
† Jolana
† A

ttila (3. évf.)
V

I.
6.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
18:00 

slovenská
18:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Élő Igor és édesanya
B. požehn. pre deti a vnúčatá
† Takács G

yula és élő családja

V
I.

7.
10. N

ED
EĽA

CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

10. VA
SÁ

RN
A

P

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† M
argit és József

† Ján, A
nton a K

atarína
† Ivicsics M

ária
M

iséző pap szándékára

C
sütörtökön K

risztus Szent Testének és V
érének ünnepe (Ú

rnapja) - parancsolt ünnep!!!

a SzentmiSék rendje
2015. június 1 – 7.
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