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„Ha valaki szólít, így válaszolj: 
»Szólj, Uram, hallja a te szolgád.«”

A mai három szentírási szakasz 
három különböző módját mutatja be 
annak, hogyan segíthet egyik ember 
a másiknak meghallani és megtenni 
Isten akaratát.

Az Olvasmányban az egyik ge-
neráció segít a másiknak. Héli, az 
öreg és megalkuvó pap, aki ugyan 
már egész nemzedékével együtt süket 
Isten hangjára, még nem annyira 
romlott, hogy le is tagadná: van Isten 
és szólhat hozzánk.

Ma viszont olyan korban élünk, 
ahol ugyan nem tagadják Isten lé-
tét, csak épp személyes szólítását 
vonják kétségbe, amikor kozmikus 
erőként, világenergiaként beszélnek 
róla. De már növekszik egy új nem-
zedék, amelyik arra hivatott, hogy 
mindezt a hazugságot alapjaiban 

megkérdőjelezze, és az Isten hangjára 
fogékonyan rendezze be életét, már 
hallani az első prófétai hangokat, me-
lyek az Isten uralmát semmibe vevő 
világbirodalom pusztulásáról szól-
nak, amint Sámuel is azzal kezdte 
meg prófétai küldetését, hogy még 
kisgyermekként megjövendölte Héli 
házának romlását és istentelen kortár-
sainak vesztét.

De nemcsak egyik nemzedéknek 
kell átadnia az Istenre figyelés tu-
dományát a másiknak, hanem min-
den egyes ember is felelős a másik 
emberért, főleg, ha vérségi vagy bará-
ti szálak kötik őket össze, mint An-
drást és testvérét, Simont, ahogy ezt 
az Evangéliumban látjuk. Az emberi 
szeretet legfőbb tette pontosan az, 
hogy megosztjuk testvéreinkkel, amit 
Istentől kaptunk, mert végső soron a 
szeretet Isten-osztozás. Szeretetnek 
nevezhető-e egyáltalán, ahol min-
dent megosztanak egymással, csak 
a legnagyobbat, az isteni életet nem, 
sőt éppen a szeretetre hivatkozva zár-



ják ki azt, mint a paráznák, akikről 
Szent Pál azt írja a Szentleckében, 
hogy testüket a kicsapongásnak adva 
lerontják Isten templomát? Látszatra 
ugyan szeretik egymást, de a testek 
egymásba fonódása, kétségbeesett 
összeolvadni akarása nem egyesü-
lés, hanem örök elválasztás és pokoli 
szakítás, hiszen az emberi személye-
ket egyesítő Lelket, Isten Szeretetét 
űzik ki kapcsolatukból. A harmadik 
fajta segítség Isten akaratának kere-
sésében és teljesítésében éppen az, 
amit Szent Pál nyújt nekünk, amikor 

a „modern” közfelfogás és közízlés 
ellenében kérlelhetetlenül kimondja a 
valóságot, Isten ítéletét.

És ma azoknak a kereszté-
nyeknek, akik nem értik, miért nem 
hallják Isten szavát, s hogy miért nem 
fognak tüzet, mikor testvérük meg-
osztja velük Krisztusra találásának 
örömét, talán éppen erre a segítségre 
van a legégetőbb szükségük.

Forrás: Barsi Balázs–Telek 
Péter-Pál: Magasság és mélység – 
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A 303–305 közötti években az 
utolsó nagy üldözési hullám szakadt 
a Római Birodalom keresztényeire. 
Diocletianus császár úgy vélte, hogy 
restaurációs politikája keretében föl 
kell számolni a kereszténységet. So-
kan nem állták ki a hitnek ezt a pró-
batételét, mások viszont megkapták 
az erősség ajándékát, hogy vérükkel 
tegyenek tanúságot hitük mellett.

Amikor azután 313 után már nem 
háborgatták a keresztényeket, hama-
rosan összemosták ez elmúlt idők 
történéseit. A Konstantin császárt 
megelőző időket szinte teljesen az ül-
dözések idejének tekintették; az első 
évszázadok keresztényei hősökké 
lettek. A vágyódással és bűntudattal 
vegyes csodálat a vértanúk tisztele-
tének fölvirágzásához vezetett. Ami 
egy-egy esetben hiteles és közismert 
volt, azt minden különösebb fontol-
gatás nélkül általánossá tették. Ele-

ven vértanú-irodalom keletkezett, 
amelyben a költészet és a valóság 
sajátos törvényeket követett. Amit 
Szent Ágnesről tudunk, azt ezzel a 
háttérrel kell szemlélnünk.

Származása és élete felől sem-
mi biztos adatot sem ismerünk. A 
szentek naptára szűznek és vér-
tanúnak nevezi, halála évének 304-
et számítják. A mintegy ötven évvel 
később összeállított vértanújegyzék 
megemlíti a nevét. Damasus pápa 
verses sírfelirattal dicsőítette Ágnest 
(366 és 384 közt), Ambrus milánói 
püspök néhány évvel később beszél 
róla (De virginibus I, 12; De officiis 
I, 41, 203), Prudentius, a hispániai 
költő pedig hosszú verssorokat 
szentel neki (Peristephanon 14). 
Ezekkel föl is soroltuk az Ágnesről 
szóló legkorábbi híradásokat. De mi 
derül ki belőlük?

Római Ágnes fiatalon áldozta 

szent ágnes
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életét keresztény hitéért. Nem vilá-
gos, hogy lefejezték-e vagy megé-
gették. Vértanúsága pontos idejéről 
hallgatnak a források. Már nem tud-
juk kideríteni, hogy honnan merítik 
a legrégibb tanúk tudásukat. Római 
helyi tradíció őrizte meg a szent 
szűz, Ágnes vértanúságának hagyo-
mányát. E tradíciót a 4. század vége 
felé rögzítették írásban, s később 
káprázatos, meseszerű legenda 
szövődött köréje.

Sajátos jellegű tanúbizonyság 
viszont Szent Ágnes emlékhelye 
a római Via Nomentánán. Ezen a 
helyen Konstantin császár leánya, 
Konstantina bazilikát emeltetett, és 
hozzáépíttette saját mauzóleumát. 

Ez az építkezés a helyi hagyomány 
mellett szól: a régi egyházban szoká-
sos volt ugyanis, hogy vértanúsír 
közelében választottak temetkezési 
helyet (depositio ad sanctos), és 
a szent közbenjáró erejébe vetett 
hitről tanúskodik.

Bár a szent nevén kívül más 
alig volt ismeretes, Ágnes a hitnek 
és a tiszteletnek köszönhetően nagy 
szentté lett. Nevét fölvették a mise 
római kánonjába. Egyházatyák és 
szónokok fáradhatatlanul hirdették 
e vértanú szűz dicséretét.

Ünnepét kezdettől fogva január 
21-én ülték, mert a Depositio Martyrum 
szerint ezen a napon temették el.

Forrás: www.katolikus.hu

A keresztény nép többféle válto-
zatban ismerte Szent Ágnes hősi ha-
lálának elbeszélését. Íme az egyik:

„A mély börtön ajtajából néhány 
nőt lökdöstek elő, akiknek szemé-
ben leplezetlen félelem tükröződött, 
amikor a kínzás színhelyét megpil-
lantották. A centurio szeme megakadt 
egy leány arcán. Alig lehetett több 
mint 12 éves, és ő volt az egyetlen, 
akinek arcán a félelemnek nyomát 
sem lehetett fölfedezni. A százados 
csodálkozott a fogoly fiatalságán, és 
a nevét kérdezte.

– Ágnesnek hívnak.
– Biztosan tévedés lesz, hogy 

idehoztak. Nyilván kényszerítettek, 
hogy részt vegyél a keresztények 
imáján.

– Nem, kapitány, senki sem kény-
szerített.

A férfi segíteni szeretett volna 
Ágnesnek. Egyszerűen semmi kedve 
sem volt már a véres ügyekhez. Most 
azonban irtózatos indulatba jött ek-
kora bátorság láttán. Odakiáltott a 
katonáknak:

– Kötözzétek a cölöphöz! Ő lesz 
az első. Gúnyolta az isteneket és a 
császárt!

Amikor Ágnes a cölöpnél állt, 
így szólt a kapitányhoz:

– Kapitány, nem akartalak meg-
sérteni. Segíteni akartál rajtam. De 
majd segít nekem az én Istenem, aki 
hatalmasabb, mint te és a császárod!

A kapitány dühöngve a korbá-
csért nyúlt. Az első suhintás süvítve 

szent ágnes legendája
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fütyült végig a levegőben.
– Állj meg, kapitány! – hangzott 

a kiáltás az udvar másik oldaláról.
Egy megtermett katona lépett 

elő, aki rettenthetetlenségéről volt is-
mert, és emiatt a császár már többször 
megjutalmazta.

– Add nekem feleségül! Van 
neki bátorsága! Éppen hozzám illik. 
– mondta.

Az volt ugyanis a szokás, 
hogy egy nő megszabadult minden 
büntetéstől és kereszténysége meg-
tagadásának számított, ha egy katona 
feleségül kívánta.

A kapitány odafordult a lányhoz:
– Egyik legjobb katonám kíván 

feleségül. Ha elhagyod a kereszté-
nyek őrült hitét, elengedlek.

A katonák szeme a lányra 
szegeződött. Ágnes hallgatott. Még 
két másik katona lépett elő:

– Ha ő nem tetszik neki, mi sze-
retnénk elnyerni.

– Igazán mind megbolondultatok, 
vagy keresztények lettetek! – kiáltotta 

a kapitány. Villámló szemmel fordult 
a lányhoz:

– No, válassz, melyiké akarsz 
lenni?! Pompás választási lehetőség 
áll előtted. Ilyen még egy asszonnyal 
sem történt e falak között!

– Azé akarok lenni, aki engem 
először választott: Istené!

Erre vége szakadt a kapitány 
türelmének. Így kiáltott:

– Le kell fejezni, mégpedig azon-
nal! Rajta!

De senki sem mozdult. A kapi-
tány ekkor a haragtól vörösen adott 
parancsot azoknak, akik a leányt fe-
leségül kérték:

– Te lefejezed, te segítesz, a töb-
biek meg elintézik a többi tennivalót!

A katonák törvénye pedig az 
engedelmesség.

Ezen a napon perzselően sü-
tött a nap Róma tetői fölött. A víz-
hordóknak verejtéktől csillogott a 
hátuk, de a katonák szemében könny 
csillogott. Ilyen mindaddig nem tör-
tént Rómában.”

Szalézi szent Ferenc a reformáció 
korában a katolikus újjászületé-
sért dolgozott. Jézus Krisztusról tett 
tanúságot és Isten szeretetét mutatta 
meg a világban. 

Isten, újra és újra szövetséget 
kínált az embereknek, egészen addig, 
míg Szent Fiában új és örök szövet-
ségre nem lépett az emberiséggel. 
Krisztus ennek a végső szövetségnek 
közvetítője, aki Egyháza alapjául az 

apostolokat tette. Mi már az új szövet-
ségben az apostolokra és prófétákra 
épült Egyház tagjai vagyunk. 

Sales kastélyában, Annecy kö-
zelében született 1567-ben. Pappá 
szentelése után sokat dolgozott 
hazájában a katolikus újjászületésért. 
Mint genfi püspök igazi pásztora volt 
papjainak és híveinek, a hitre nevelte 
őket írásaival és munkásságával. Min-
denkinek példaképül szolgált. Chantal 

szalÉzi szent Ferenc



Szent Franciskával 1610-ben mega-
lapította a vizitációs apácák rendjét. 
Lyonban halt meg 1622. december 
28-án. A mai napon emlékezünk an-
necyben történt örök nyugalomra he-
lyezésére. (A papi zsolozsmából)

1567 augusztus 21-én született 
Sales városában, grófi családból. Ta-
nulmányait Párizsban és Páduában 
végezte. Atyja hosszas ellenzése után 
1593-ban pappá szentelték. Annecy-
ben prépost lett, és püspöke utasítására 
4 éven át Svájc déli határán missziós 
tevékenységet fejtett ki. Kb. 70 ezer 

kálvinistát térített vissza az Egyházba. 
1599-ben Granier Annecy-i püspök 
segédpüspöke, majd 1602-ben utóda 
lett. Megszervezte a papnevelést, fel-
lendítette a hitoktatást és a gyakori 
prédikációkat. Számos könyvet írt a 
lelki-életre nevelésről. Kiterjedt leve-
lezést folytatott. Dijonban ismerke-
dett meg Chantal Szent Franciskával, 
akivel 1610-ben megalapították a 
Vizitációs rendet a betegek ápolására 
és az ifjúság nevelésére. 1622 decem-
ber 18-án halt meg Lyonban.

Forrás: katolikusradio.hu

Fe
jt
ö
r
ő

5Évközi 2. vasárnap



6 Évközi 2. vasárnap

HirdetÉsek

Tudatjuk az érdeklődőkkel, hogy ebben az évben is tervezzük a plébániai 
jótékonysági bált, mely 2015. február 14-én kerül megrendezésre a Selye János 
Egyetem éttermében. A bálra szóló belépőjegyeket a plakáton lévő telefonszá-
mon lehet megrendelni. Tomboladíjakat örömmel és hálásan fogadunk.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 2.215.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
2.865.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

A Római Katolikus Plébánia ezúton
szeretné megkérni áldozatkész 

anyagi támogatását 
a komáromi 

Szent András-templom javítására.

Az adományok leadhatók:
a plébánia irodájában,

a Nádor u. 11. szám alatt, hétfő-péntek 8.00 – 12.00 óra között vagy a
0026384970/0900-as számlaszámra,

illetve a templomi perselyekbe.
Külföldről történő utalás esetén a számlaszámra vonatkozó adatok a

következők:
IBAN: SK8109000000000026384970

BIC/SWIFT: GIBASKBX
Az egész egyházközösség nevében hálásan köszönöm nagylelkű

adományát.
Szeretettel telve szívembe zárom Önt és kedves családját.

       Elek László
       esperes-plébános
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Isten Fia szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet
20. kedd
Zsid 6,10-20; Zs 110; Mk 2,23-28
Hit és türelem által örököljük az ígéreteket
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Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint
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Jézus egyszersmindenkorra önmagát adta áldozatul
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Zsid 8,6-13; Zs 84; Mk 3,13-19
Szívükbe írom törvényem, és Istenük leszek
24. szombat: SZALÉZI SZENT FERENC
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Krisztus tulajdon vérével ment be egyszersmindenkorra a Szentélybe

Heti liturgikus naptár

7Évközi 2. vasárnap



I.19.
Pondelok – H

étfő
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† M
ária Ježová

Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† Bajnok István

I.20.
U

torok – K
edd

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
Szent R

ozália
Sv. A

nna
† Im

elda és József
† Štefan

I.21.
Streda – Szerda

7:00 
slovenská

8:00 
m

agyar
16:00 

m
agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† Juliana a Pavol
† A

nna
† M

ária, Pál és családtagok
I.22.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar

17:00 
slovenská

Szent R
ozália

Sv. A
nna

B. Battyányi László tiszteletére
és az orvosokért
† Členovia r. M

asarykovej
I.23.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† M
ária Ježová

† Sebastiána nővér
† Ing. Pollák János

I.24.
Sobota – Szom

bat
8:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† U
rban Eduard, O

ndrej, Valéria
† Pavol a rod. O

ndrej, H
elena

† Édesanya Julianna

I.25.
3. N

ED
EĽA

CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

3. VA
SÁ

RN
A

P

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Szent A
nna

† Farkas M
ihály

† Rodičia
† K

ucsera Pál, K
atalin és nagysz.

† Ján
M

iséző pap szándékára

a szentmisÉk rendje
2015. január 19 – 25.
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