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Péld 9,1-6; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58

„Gondosan ügyeljetek arra, 
hogyan éltek: ne balgán, hanem 

bölcsen. Használjátok fel az időt, 
mert rossz napok járnak.”

Mit sem vesztett érvényéből 
ez a megállapítás kétezer év óta. 
Amióta Ádám vétkezett, állandóan 
rossz napok járnak, mert értelmünk 
elhomályosult, akaratunk rosszra 
hajlóvá vált, és folytonosan ki va-
gyunk téve a kísértésnek, amely 
arra akar rávenni bennünket, hogy 
elszakadjunk az élet forrásától, Is-
tentől.

Krisztus halála és feltámadása 
óta azonban az a kijelentés is ér-
vényes, hogy „most van itt az al-
kalmas idő, most van itt az üdvös-
ség napja”. Vagyis a rossz napok 
egyszerre alkalmas, szent idővé 
válhatnak számunkra, ha értelmün-
ket és akaratunkat arra használjuk, 
hogy megtaláljuk és megragadjuk 

a szentség új meg új lehetőségét, 
az Istenhez való kötődés soha nem 
volt és soha meg nem ismétlő-
dő módját. Ezt jelenti az Apostol 
szava: ne balgán, hanem bölcsen 
éljünk e világban, felhasználva az 
időt, amely üdvösségünkre adatott.

Két gyakorlati tanácsot is ad 
Szent Pál a továbbiakban: az egyik-
kel óv a rossztól, a másikkal buzdít 
a jóra.

Ne részegeskedjetek. Nem csu-
pán az alkoholfogyasztásban való 
mértékletességre figyelmeztet ez-
zel, hanem mindenfajta mámorba 
meneküléstől óva int, amellyel az 
ember az elveszített Paradicsomért 
próbálja kárpótolni magát. Itt a 
földön vállalni kell azt a feszült-
séget, amely legmélyebb vágyaink 
kielégítetlenségéből (és kielégíthe-
tetlenségéből) fakad, azt a lelki vá-
kuumot, amit semmi be nem tölthet 
ezen a világon. Ez az űr, az isteni 
élet utáni vágyakozás csillapítha-
tatlan szomjúsága a feltétele annak, 
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hogy elteljünk a Szentlélekkel, aki 
életünket összeköti a kiapadhatat-
lan forrással, a Szentháromság egy 
Isten meg nem fogyatkozó, örök 
életével.

Egymás közt énekeljetek zsol-
tárt, himnuszt és szent énekeket. Ez 
az a gyakorlat, amely Isten jelen-
létébe von, és meg is őriz benne, 
tudatosítva bennünk ajándékait és 
ígéreteit, kialakítva szívünkben 
a hálaadás lelkületét. Fontos ez 
egymás közt is: férj, feleség, gye-
rekek, szerzetesi család, imaközös-
ség, hittancsoport összekovácsoló 

és megtartó ereje a közös imádság, 
istendicséret. A hálás szív ujjong és 
énekel, s a lelki örvendezés megóv a 
léhaság, az eltompulás kísértésétől. 
A rossz napok az üdvösség napjaivá 
lesznek, mert kezdenek kinyílni az 
örökkévalóságra, amelyből szület-
tek. Létezésünk mélyeit lassan be-
tölti Isten élete, és ez fokról fokra 
megnyilvánul halandó testünkön, 
mindennapi életünkön is...

Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység – 

Évközi idő

i. (szent) istván király
I. (Szent) István király (eredetileg 

Vajk, kb. 975., Esztergom – 1038. 
augusztus 15., Székesfehérvár vagy 
Esztergom-Szentkirály az első keresz-
tény magyar király, a keresztény ma-
gyar állam megalapítója és a magyar 
keresztény egyház megszervezője.

Élete, uralkodása 

Apja, Géza fejedelem, anyja pe-
dig az erdélyi Gyula vezér Sarolta 
(Sarolt) nevű keresztény leánya volt. 
István 970 körül született. Születése-
kor ugyan a pogány Vajk nevet kapta, 
972-es megkeresztelésekor azonban 
az első keresztény vértanú, István 
nevét adták neki. 996-ban vette fe-
leségül Henrik bajor herceg leány-
át, a későbbi II. Szent Henrik német 
császár testvérét, Gizellát, akivel sok 
hittérítő és lovag jött Bajorország-

ból. Atyja életében a nyitrai dukátus 
ura volt, majd 997-ben, Géza fejede-
lem halála után követte őt a fejedel-
mi székben. Az ezredfordulón, 1000 
karácsonyán, (más értelmezések sze-
rint 1001. január 1-jén) koronázták 
királlyá Esztergomban a feltehetőleg 
II. Szilveszter pápától kapott koro-
nával, amely azonban nem azonos a 
ma Szent Korona néven ismert ural-
kodói jelvénnyel. Ezzel megalakult a 
keresztény, független Magyar Király-
ság. István és Gizella fia, Imre herceg 
1031-ben egy vadászaton meghalt. 
Istvánt a gyász megviselte, majd sú-
lyosan meg is betegedett. Így utolsó 
éveire egyenesági örökös nélkül ma-
radt. Utódaként végül unokaöccsét, 
Orseolo Pétert nevezte meg. Halála 
előtt Magyarországot a Boldogságos 
Szűzanyának ajánlotta fel. (Bizonyos 
kutatók szerint a korabeli szokás sze-
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rint tulajdonába adta.) Ezért nevezik 
Magyarországot Mária országának. 
István király 1038. augusztus 15-én 
halt meg Székesfehérváron, ott is te-
mették el.

Egyházpolitikája 

István Géza és Sarolt egyházpoli-
tikájának folytatásaként püspökséget 
szervezett, falvaiban templomokat 
építtetett. A feltehetően istváni alapí-
tású egyházmegyék a következők: az 
esztergomi, a veszprémi, a kalocsai, 
az egri, a győri, a pécsi, a váci, a csa-
nádi, a bihari és az erdélyi. Koppány 
legyőzése után korábban tett fogadal-
mának megfelelően folytatta és befe-
jezte a pannonhalmi bencés apátság 
építését. Ezenkívül megalapította a 
veszprémvölgyi apácakolostort, a 
bakonybéli apátságot és a pécsváradi 
monostort, felépítette az esztergomi 
és a székesfehérvári székesegyhá-
zat és az óbudai Szent Péter és Pál-
templomot. Az apátságok, kolosto-
rok keretén belül iskolák működtek, 
és azok váltak a művelődés szellemi 
központjaivá. A szerzetesek ezekben 
az iskolákban az európai keresztény 
kultúrát tanították, diákjaikból pe-
dig nemcsak a hittérítők, hanem a 
művelt, írástudó réteg, a király és a 
vármegyék fő emberei is innen kerül-
tek ki. A Kárpát-medencén áthaladó 
és a Szentföldre tartó zarándokokat 
fogadta a királyi udvarban, bőségesen 
ellátta őket és biztosította számukra az 
országon való biztonságos áthaladást. 

A Szentföldre ill. Rómába igyekvő 
magyar zarándokok számára pedig 
vendégházakat építtetett Konstanti-
nápolyban, Jeruzsálemben, Ravenná-
ban, Rómában. Gellért velencei szer-
zetes, a későbbi püspök, aki szintén 
zarándokként érkezett az országba, a 
pécsváradi monostorban tartotta első 
igehirdetését. Ezt követően mutatták 
be a királynak, aki itt marasztalta, és 
őt választotta fia nevelőjéül is. Gellért 
honosította meg a Mária-kultuszt és 
az egyházi reformmozgalom híveként 
Deliberatio című művében elítélte az 
erőszakos birtokszerzést és az ágyas-
ságot épp úgy, mint a papi házasságot. 
István bőkezűen adakozott az egyhá-
zaknak, gyakran látogatta őket. Kálti 
Márk Képes Krónikája (a magyar tör-
ténelem egyik fontos dokumentuma, 
amely 1358–1370 között íródott) sze-
rint ezüst dínárokkal teli erszényt hor-
dott az övén, és mikor szegényt látott, 
saját maga gondoskodott róla. 

Emlékezete 

1083. augusztus 19-én szentté 
avatták, majd augusztus 20-án emel-
ték oltárra Budán szent ereklyéit; 
ezzel ő lett az első magyar szent és 
egyben szent király. Koronázása 
milleniumán a 2000. évben Bartho-
lomeosz konstantinápolyi ortodox 
pátriárka is szentté nyilvánította, így 
a nagy egyházszakadás (1054) óta ő 
az első, akit mind a katolikus, mind az 
ortodox hívők szentként tisztelnek.
www.magyartortenelmunk.lapunk.hu
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Szűz Mária királynő ünnepe

Augusztus 22-én Mária királynői 
méltóságát ünnepli az egyház. Bol-
dogságos Szűz Mária királynő ünne-
pét 1954-ben rendelte el XII. Piusz 
pápa.

Bibliára alapozott ősi hagyomány 
szerint Mária, Dávid király családjá-
ból származott. Az angyali üdvözlet-
ben véget nem érő királyi széket ígér 
az angyal (Lk 1,33).

És uralkodik a Jákób házán min-
dörökké, és az ő királyságának vége 
nem lészen!

A Jelenések könyvének napbaöl-
tözött asszonya is csillagkoronával 
tűnik fel (Jel 12, 1).

És láttaték nagy jel az égben: egy 
asszony, aki a napba vala felöltözve, 
és lábai alatt vala a hold, és az ő 
fejében tizenkét csillagból korona

A keresztény világ ősidőktől 
fogva ünnepelte Mária királynői 
méltóságát. Az efezusi zsinaton az 
évszázados gyakorlatot szentesítet-
tek dogmával 431-ben. Azóta Máriát 
mint Isten Anyját ünnepeljük.

Boldogságos Szűz Mária király-
nő ünnepét 1954-ben rendelte el XII. 
Piusz pápa.

  Az ünnep kiegészíti és foly-
tatja a Nagyboldogasszony körüli 
gondolatokat 

A Szűzanyának a dicsőségben 
is egyesülnie kellett Azzal, Akivel 
olyan szorosan összekapcsolódott 
földi életében, Akihez annyira ha-
sonlóvá vált, hogy lelkét átverte a 
kínszenvedés fájdalma, és aki hal-
lotta, hogy Fia felajánlja lelkét az 
Atyának. A liturgia ezért Király-
nőként ünnepli azt, aki Fia, a Ki-
rály mellett áll.

A Szűzanya királynői méltósága 
nem földi eredetű, hanem kizárólag 
Fia királyságából származik. Izajás 
jövendölése szerint „az Ő vállára 
kerül az uralom; így fogják hívni: 
csodálatos tanácsadó, erős, Isten, 
örök atya, a béke fejedelme”. Gábor 
angyal kifejezetten a „Magasságbeli 
Fiának” nevezte. „Az Úristen neki 
adja atyjának, Dávidnak trónját, 
uralkodni fog örökké, s országának 
nem lesz vége”. Jézus, amikor Szűz 
Mária Fia lesz, tőle kapja embersé-
gét, Ő viszont anyját isteni királysá-
ga részévé teszi.

A Szűzanyát az egyház bizalom-
mal hívja segítségül, és arra buzdítja 
a keresztényeket, könyörögjenek 
Hozzá, aki „fölmagasztalva a menny-
ben az összes szentek és angyalok 
fölé szószólónk Fiánál a minden-
szentek közösségében, hogy a világ 
népei egyetértésben és békességgel 
gyűljenek össze Isten egyetlen népé-
ben a szent és oszthatatlan Háromság 
dicsőségére”.

www.szaboferi.hu



A templomban töltött idő arra is remek, hogy családként együtt töltsétek el.

A hét során bizony nagyon elfoglaltak vagyunk. Az anyukáknak és az 
apukáknak rengeteg munkája, feladata van, a gyerekek iskolába járnak és 
megírják a leckét. Ott van még a focimeccs, a zeneóra, a fűnyírás és a ma-
cskaetetés.

De azokon a napokon, amelyeken templomba megyünk, kicsit lassíthatunk, 
sőt az időnket is közösen tölthetjük el.

A templomban töltött idő Istenre szánt idő, de család ideje is lehet. Ám úgy 
is felfogható, mint Isten nagy családjával eltöltött idő.

Forrás: Nem akarok templomba menni! – Agapé Kiadó

Gyerekeknek: neM akarok teMploMba Menni

Hogyan válhat a küzdelem ünneppé?

Hívjunk MáSokat iS a teMploMunkba

5Évközi 20. vasárnap
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HirdetÉsek

Csütörtökön, Szent István királyunk ünnepén, a szentmise 16 órakor 
kezdődik a Szent András-templomban. A szentmise záró részében re-
formátus igehirdetés is elhangzik, majd pedig közösen elvonulunk a Szent 
István szoborhoz, ahol a kenyéráldásra kerül sor. A kinti megemlékezés 
után a Szent András-templomban végezzük az ünnepi zsolozsmát. A ren-
dezvényre szeretettel várjuk a kedves híveket!

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy a sekrestyében már kapható a 
következő év falinaptára a megszokott 2 EUR összegért, melyből 50 cent 
az egyházközség javát szolgálja.

Missziós önkéntesek jelentkezését várjuk hétköznaponként, hivatalos 
órák alatt a plébánia irodájában, vagy az apagyi.andrea78@gmail.com 
e-mail címen!

A jelentkezés során kérjük megadni a jelentkező teljes nevét, telefon-
számát és e-mail címét, amennyiben van. Köszönjük!

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett 
gyűjtés összege, az elmúlt héten 60.- EUR-val gyarapodott. Így az 
év kezdete óta 9 092.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók 
nagylelkűségét!

Tanszereket gyűjtünk nehéz sorsú gyerekeknek, ahol a csalá-
doknak nagy teher az iskolakezdéshez az iskolaszerek előteremtése. Az 
adományokat kiválogatjuk, majd augusztus végén a város szociális terep-
munkásai segítségével juttatjuk el a rászorulóknak. Elfogadunk minden 
olyan használt iskolaszert, ami a gyerekeknek már nem kell. Amire nagy 
szükség van: iskolatáska, tolltartó, toll, ceruza, radír, vonalzó, kisolló, 
gyurma, zsírkréta, színes papír, írólap, hegyező, rajzlap, füzet, torna-
zsák, tornacipő, tornamez, póló és kisnadrág. Minden apróság számít! Az 
adományok leadhatók lesznek hétköznaponként 15.00 és 17.00 óra között 
a plébánia könyvtárában, illetve délelőttönként a plébánia irodájában. 
Adományaikat a jó Isten fizesse meg!
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16. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
Péld 9,1-6; Zs 33; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58
Egyétek kenyeremet, és igyatok a borból, melyet nektek elegyítettem
17. hétfő
Bír 2,11-19; Zs 105,34-44; Mt 19,16-22
Bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket
18. kedd
Bír 6,11-24a; Zs 84; Mt 19,23-30
Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt, én küldelek téged!
19. szerda: SZENT BERNÁT
Bír 9,6-15; Zs 20; Mt 20,1-16a
Királyt kívántatok, pedig Istenetek, az Úr a ti királyotok
20. csütörtök: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)
Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. péntek: SZENT X.PIUSZ PÁPA
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Zs 145; Mt 22,34-40
Ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg
22. szombat: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ
Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Zs 127; Mt 23,1-12
Legyen az Úr életed megújítója, és gondviselőd öreg korodban

Heti liturgikus naptár
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† István
A

D
O

RATIO
Feszty Piroska, István, ifj. István 
és vejük László
O

slobod. pút k alkoholu a drog.
V

III.
21.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

Ú
m

ysel
H

aldoklókért és a tiszt. t. szenv.
† K

lára 
V

III.
22.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
18:00 

slovenská
18:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv R
ozália

Szent A
ndrás

H
álából

† František, M
iroslav a st. rod.

† Lajos és K
lára

V
III.

23.
20. N

ED
EĽA

CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

20. VA
SÁ

RN
A

P

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

† M
ária, Lajos

† Rodičia G
ejza a A

nna
† ThD

r. Fehér D
am

ázd O
SB.

Za duše v očistci
A

z élet kultúrájának terjeszté-
séért, a  házasság és a családok 
m

egerősödéséért

a SzentMiSék rendje
2015. augusztus 17 – 23.

8 Évközi 20. vasárnap


