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III/38. szám Évközi 25. vasárnap

Bölcs 2,12.17-20; Jak 3,16-4,3; 
Mk 9,30-37

„Ha az igaz az Isten gyermeke, 
akkor az Isten az ő pártjára kel, és 
kiszabadítja ellenségei kezéből.”

Így beszélnek a gonoszok az 
igaz emberről, miközben halálra 
ítélik és kivégzik.

És így gondolkodnak az Isten-
ről, akinek, ha volna, közbe kellene 
lépnie, és nem szabadna hagynia, 
hogy ártatlan szolgáját igazságta-
lanul bántalmazzák. Való igaz, a 
világ kezdete óta Isten sok esetben 
csodás módon kimentette szolgáit 
a gonoszok kezéből, de még több-
ször maradt látszólag tétlen, amikor 
együtt szenvedett az ártatlan igaz-
zal. A végső igazságszolgáltatást 
ugyanis nem hozza előre, a törté-
nelem idejébe, hanem akkorra tar-
togatja, amikor a földi élet, azaz a 
bűnbánattartás és az érdemszerzés 
ideje véget ér. Hiszen ha mindig 

csak itt, ezen a világon szolgáltatna 
igazságot, nem tehetné nyilvánva-
lóvá, hogy nem a halálé az utolsó 
szó, és a szabad akaratot is korlá-
tozná, mert sokan evilági érdekből, 
s nem szívből, hittel pártolnának 
hozzá, akkor pedig a földi életnek 
alig volna tétje, és a szeretet ingye-
nessége végképp nem érvényesül-
hetne.

Még a tanítványok is alapos lec-
két kapnak, amikor egymás között 
arról vitatkoznak, hogy melyikük a 
nagyobb. Mert nagy dolog Krisz-
tusért mindent elhagyni, de még 
nagyobb dolog kikerülni abból a 
logikából, amely minden egyes 
szolgálatért, áldozatért azonnali 
jutalmat vár. S az effajta kísértés 
nemcsak az apostolokat fenyeget-
te, hanem a mai Krisztus-követőket 
is. A karrierizmus az Egyházban 
mindig is a legveszélyesebb csábí-
tások egyike volt, amely egyének 
és közösségek hitét zavarta meg, és 
életeket, testvéri kapcsolatokat tett 
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tönkre. A mai napon mintegy tük-
röt tart elénk a Szentlélek Isten igé-
je által. Nem elég elítélni az igaz 
üldözését, a nyilvánvaló gonoszsá-
got, de becsületesen magunkba is 
kell tekintenünk, hogy nem ugyan-
annak a szűklátókörűségnek, evilá-
gi logikának vagyunk-e a rabjai mi 

is, mint Isten ellenségei? S aztán 
éberen őrködnünk szívünk felett, 
hogy hűségesek maradjunk a teljes 
ráhagyatkozásban.

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

Évközi idő

szent MátÉ evangÉlista
Máté apostol, másik nevén Lévi 

ben Halfai egyike lehetett Jézus első 
követőinek és apostolainak. Adószedő 
és vámos volt Kafarnaumban. Talál-
kozván Jézussal felhagyott munká-
jával és követte Jézust. A feltámadás 
után ő is elhagyta Palesztinát, és Eti-
ópiában hirdette az örömhírt. Hité-
nek megtagadását követelték tőle, de 
ő ezt nem tette meg, és ezért halálra 
kínozták. Emléknapja: szeptember 
21. A hagyomány szerint az első 
evangélium szerzője.

Máté apostol és evangélista 
névünnepét már a legkorábbi vér-
tanúakták szeptember 21-re tették. 
Rómában a XI. századtól ez a nap a 
hivatalos emléknapja.

Máté vagy másik nevén Lévi 
ben Halfai egyike lehetett Jézus 
első követőinek és apostolainak; 
Jézus igehirdetésének második évé-
ben csatlakozott hozzá (Máté 9,10, 
Lukács 5,23). Jézus legszűkebb ta-
nítványai köréhez tartozott tehát, 
azokhoz, akik nem botránkoztak 
meg Krisztusban, s pünkösdkor 
megkapták a Szentlelket és a világ-
ra szóló küldetést.

Neve a latin Matthaeus és a görög 
Matthaiosz közvetítésével a hé-
ber Matthai (a Mattitjahu rövidebb 
alakja) szóból ered, ami a Mattanjah 

rövid alakja. Jelentése: ‚Jahve aján-
déka‘ vagy ‚a hűséges‘.

Márk evangéliuma szerint Al-
feusz fia volt. A Máté-evangélium-
ból tudjuk, hogy adószedő és vámos 
volt Kafarnaumban, szülőhelyén. A 
vámszedőket az izraeliták megve-
tették, mivel rengeteget dolgoztak a 
saját zsebükre is. Máté, találkozván 
Jézussal, felhagyott addigi életével, 
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és követte őt (Máté evangéliuma 9,9 
Márk 2,14 Lukács 5,27-32). 

A hagyomány szerint Jézus ha-
lála és feltámadása, az apostolok 
szétszéledése után előbb Paleszti-
nában, majd Etiópiában hirdette az 
örömhírt. Amikor az általa meg-
térített etióp uralkodó, Egippus 
meghalt, utóda, Hirtacus szemet ve-
tett az elhunyt király keresztény le-
ányára, Efigéniára, akit Máté felvett 
az Istennek szentelt szüzek közé. 
Mivel a frigy egyetlen akadálya az 
apostol volt, a király megölette: ima 
közben leszúrták hátulról, illetve 
bárddal fejezték le.

Egy másik változat szerint mág-
lyán végezték ki. Egy legenda pedig 
azt beszéli el, hogy imájára a tűz ki-
aludt, és csak késő öregkorában halt 
meg nagy békességben.

Máté neve alatt maradt fenn egy 
evangélium, mely Jézus életét fog-
lalja össze születésétől egészen fel-
támadásáig. Krisztus halála után ő 
jegyezte le közvetlen tapasztalata 
alapján a Megváltó szavait és csele-
kedeteit, s így az evangéliumok sorá-
ban időrendben az ő írása áll az első 
helyen.

Korábban úgy tartották, hogy az 
evangélium eredetileg arámi nyel-
ven íródott Kr. u. 50 környékén, de 
ezen elméletet elvetik a biblikusok. 
Az első példány nagy valószínűség-
gel Máté által, héber nyelven íro-
dott. Elképzelhető, hogy egy Máté 
tanítványi köréhez tartozott személy 
később átírta görög nyelvre, mivel 

akkor tájt az volt az általánosan 
elfogadott.; de az sem zárható ki, 
hogy maga Máté írta át később.

Máté evangéliuma teológiai re-
mekmű. Vannak, akik szerint Máté 
csak elindítója és gyökere annak a 
hagyománynak, amelynek végső 
írásba foglalása az evangélium, a 
kész mű nem az ő tollából szárma-
zik, hanem valamelyik tanítványa 
foglalta írásba röviddel Máté halála 
után.

Feltételezhető, hogy Máté 
különös figyelemmel gyűjtötte s 
őrizte magában az Úr szavait és 
beszédeit. Miután rendezte, mint 
mondás- és beszédgyűjteményt adta 
tovább. A tudósok úgy vélik, hogy e 
beszédgyűjtemény és Márk evangé-
liuma volt a forrása annak a műnek, 
amelyet az Egyház hagyománya 
Máté evangéliumaként tart számon. 
Az Úr mondásait Máté úgy foglalta 
elbeszéléseibe, ahogy az ékszerész 
foglalja aranyba a drágaköveket. 
Egymás után fűzte a hasonló tar-
talmú, de eredetileg függetlenül 
elhangzott beszédeket, és így jött 
létre a hegyi beszéd, a példabeszé-
dek, a farizeusok feletti jajkiáltások 
és az eszkatologikus beszéd gyűj-
teménye.

Máténak köszönhetjük az Úr 
Krisztus szavainak és beszédeinek 
alapvető forrását. Az evangélium 
utolsó mondatai összefoglalják az 
Üdvözítő szándékát, aki a bűnösö-
kért jött, hogy Isten irgalmát hirdes-
se és megmutassa az embereknek. 
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Apostolait azért küldi szerte a világ-
ba, hogy minden népnek elmondják 
az irgalom evangéliumát: „Én kap-
tam minden hatalmat az égen és a 
földön. Menjetek tehát, tegyétek 
tanítványommá mind a népeket. 
Kereszteljétek meg őket az Atya és 
a Fiú és a Szentlélek nevében, és ta-
nítsátok meg őket mindannak meg-

tartására, amit parancsoltam nektek. 
És én veletek vagyok minden nap a 
világ végezetéig” (Mt 28,18-19).

Máté ábrázolásain ifjú alak áll 
mellette, mert evangéliumát Jézus 
nemzetségfájának elmondásával 
kezdi. Olykor könyvet, alabárdot 
adnak a kezébe.

Forrás: magyarkurir.hu

a Misszió negyedik És ötödik napjának 
Magyar prograMjai

Szerda – október 14.

8.30 – 14.00 - Szentírás-olvasás – Lukács evangéliuma

utcai evangelizáció

15.00 - Angelico atya rajzos evangelizációt tart a Limes Galériában /
interaktiv foglalkozás
 
17.00 – magyar nyelvű szentmise missziós prédikációval (HIT, MIT 
JELENT HINNI, HOGYAN MEGÉLNI A HITET) – Szent András-
templom - az evangélium után a keresztségi fogadalom megújítása
 
18.15 – Švajda Gábor hosszútávfutó tanúságtétele – plébánia

19.00 – 21.00 – „Nikodémus éjszakája” – gyónási lehetőség, ima, lelki 
beszélgetés a verbita atyákkal – Szent András-templom

CSütörtök – október 15.

utcai evangelizáció

16.30 – Előadás nők részére – A nő és az anya küldetése a családban, a 
világban és az Egyházban - Szent Rozália-templom
 
17.00 – magyar nyelvű szentmise missziós prédikációval (OLTÁRI-
SZENTSÉG) – kenyér megáldása, melyből hazavihetnek a hívek. - 
Szent Rozália-templom

18.00 - Jakubecz Márta író-olvasó találkozó (Könyvtár - Knižnica) 



Boráros Imre Kossuth-díjas 
színművész tanúságtétele

Életpályája

1965-ben a komáromi 
Magyar Területi Színház tagja 
lett. 1972-től 1977-ig a kassai 
Thália Színpadhoz szerződött. 
1977-ben visszatért a komáro-
mi Magyar Területi Színház 
társulatához. Vendégszerepelt 
többek között a székesfehérvári 
Vörösmarty Színházban, ahol 
Tarpataky bárót alakította Zer-
kovicz Béla: Csókos asszony 

című operettjében. Ugyancsak ebben a szerepben játszott a Miskolci Nemzeti 
Színházban. A József Attila Színházban Shakespeare: Makrancos hölgy című 
darabjában, valamint Szigligeti Ede: Liliomfi című művében játszott, Szilvai 
professzort alakította. Külföldön játszott az Amerikai Egyesült Államokban, 
Kanadában, Svédországban, Ausztriában, Hollandiában, Törökországban és 
Ausztráliában. 1990-ben a Magyar Területi Színház jogutódjának, a Komáro-
mi Jókai Színház tagja lett. 2013-ban saját színházat alapított.

Díjai

Sylvánia-díj, Budapest (1991)
Polgármester díja, Komárom

Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja (Kisvárda) alakítás díj 
(Esőcsináló)

Ezüst plakett - Szlovák Köztársaság Érdemrendje (2004)
A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2004)

Litaerárny Fond életműdíj
Esterházy Díj

A Magyar Kultúra Lovagja
Kossuth-díj (2014)

www.wikipedia.hu
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kedvcsináló a városMisszió prograMjaihoz



6 Évközi 25. vasárnap

hirdetÉsek

Imádság végzése a VÁROSMISSZIÓ 2015 eredményességéért! A misz-
szió időpontja: 2015. október 11-18.

Missziós önkéntesek jelentkezését várjuk hétköznaponként, hivatalos 
órák alatt a plébánia irodájában, vagy a szentmisék után a sekrestyében! A 
jelentkezés során kérjük megadni a jelentkező teljes nevét, telefonszámát és 
e-mail címét, amennyiben van. Köszönjük!

Anyagi támogatást a városmisszió kiadásaira szívesen elfogadunk! 
Isten fizesse meg!

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy 2015. október 10-én (szombat) autó-
busz indul Máriavölgybe a hagyományos őszi „REMÉNY” zarándoklatra. 
Jelentkezni lehet Kacz Jankánál a 0904 515 451-es, valamint a 77 00 247-es 
telefonszámokon.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 170.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
10 397.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

Jövő vasárnap, 2015. szeptember 27-én, 18:30 órai kezdettel orgonakon-
cert lesz a Szent András-templomban. Ezért az esti szentmise 17:00 órakor 
lesz bemutatva. Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket! 



20. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
Bölcs 2,17-20; Zs 53; Jak 3,16 - 4,3; Mk 9,30-37
Ítéljük őt gyalázatos halálra
21. hétfő: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. kedd
Ezd 6,7-8.12b.14-20; Zs 121; Lk 8,19-21
Örömmel ünnepelték meg Isten házának fölszentelését
23. szerda: PIETRELCINAI SZENT PIO
Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk 9,1-6
Szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket
24. csütörtök: SZENT GELLÉRT (ünnep)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
25. péntek
Agg 1,15b - 2,9; Zs 42; Lk 9,18-22
Jeruzsálemet én magam oltalmazom, és ott leszek benne dicsőségesen
26. szombat
Zak 2,5-9a.14-15a; Jer 31,10-13; Lk 9,43b-45
Így szól az Úr: jövök már, és itt fogok lakni

heti liturgikus naptár
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a szentMisÉk rendje
2015. szeptember 21 – 27.
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