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Mk 1,14-20

„Akinek van felesége, éljen úgy, 
mintha nem volna,... s aki fel-

használja a világ dolgait, mintha 
nem élne velük, mert ez a világ 

elmúlik.”

Érdemes volna összehasonlítani, 
hogy az elmúlt néhány évtized során 
megjelent egyházi irodalomban hány-
szor hivatkoznak ezekre a sorokra, 
melyeket ugyanaz a Szent Pál írt le u-
gyanabban a levélben, amelynek a Sze-
retethimnuszt tartalmazó 13. fejezete 
olyan nagy sláger lett, hogy a világ is 
lépten-nyomon idézi. Az összehason-
lítás alighanem ahhoz a kiábrándító 
következtetéshez vezetne, hogy bi-
zony a Szeretethimnusz népszerűsége 
igencsak megtévesztő: sokan csupán 
fennkölt érzelmeik illusztrálására 
vagy sérelmeik igazolására veszik elő, 
miközben – szomorú ellenpéldájaként 
a Szentleckében felsoroltaknak – úgy 

élnek, mintha szeretnének. Miért nem 
vesszük észre, hogy ebben is, abban 
is istengyermeki szabadságunk meg-
mentése a tét?

Akinek van felesége, éljen úgy, 
mintha nem volna. Ez nem azt jelenti, 
hogy a házastársak ne ragaszkodjanak 
egymáshoz, ne éljenek házaséletet, 
ne neveljenek gyerekeket, hanem 
hogy szeretetük abban a mélységben 
áramoljon, ahol az eljövendő Ország 
épül bennük, amelyben nem nősülnek 
és férjhez nem mennek.

Aki sír, mintha nem sírna, mert 
ami kiváltotta szomorúságunkat, u-
gyancsak el fog múlni. Könnyeink 
fátyolán át lássuk meg az örök hal-
mok magasságairól áradó szelíd vilá-
gosságot.

Aki örül, mintha nem örülne. 
Szabad, persze, örülni az evilági dol-
goknak, de nem az üdvösség örömé-
vel: az bálványimádás volna, hanem 
csak a mulandóknak kijáró örömmel, 
s közben a mulandókról fölemelni 
tekintetünket az örökkévalókra.



Aki vásárol, mintha meg se tar-
taná. Megtartani annyit tesz, mint 
birtokolni. Aki pedig birtokolja a vi-
lág dolgait, nyíltan vagy rejtetten ura-
lomra tör. Abba veti bizalmát, amije 
van, s mások fölé akar kerekedni ál-
tala.

Aki felhasználja a világ dolgait, 
mintha nem élne velük. Nem elég a vi-
lág dolgainak birtoklásáról lemondani, 
de használni sem szabad őket akárho-
gyan, mintha tőlük függne az üdvös-
ségünk, hanem csak nagyvonalúan, 
egyfajta szent közömbösséggel, hogy 
megosztottá ne tegyék szívünket.

Mert ez a világ elmúlik, s vagy úgy 
élünk, mint akik nem e világból valók, 
viszont szeretünk, örökké megmaradó 
szeretettel, vagy abba kapaszkodunk 
szeretetünkkel, amit birtoklunk, akkor 
azonban csalódnunk kell, mert amit 
szerettünk, elmúlik, szeretetünkről 
pedig kiderül, hogy nem is volt igazi 
szeretet, hiszen nincs benne semmi 
sem, ami megmaradna az örök életre.

Forrás: Barsi Balázs–Telek 
Péter-Pál: Magasság és mélység – 
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Aquinói Szent Tamás olyan te-
ológus volt, aki végső bölcsességét 
és legmélyebb ismereteit a hitből 
merítette: „A hit előíze annak a tudás-
nak, amely a jövőben boldoggá tesz 
minket.” A két valóság számára nem 
ellenkezett egymással: „A hit fénye, 
amely kegyelemszerűen árad belénk, 
nem oltja ki a tudás fényét, amely 
természetes örökségünk” – vallotta 
minden idők egyik legnagyobb ha-
tású gondolkodója.

Aquinói Szent Tamás, a filozófus 
és teológus korának és a szellemtör-
ténetnek egyik legnagyobb hatású, 
ma is megkerülhetetlen személyisége 
volt. Szenvedélyes érdeklődése Isten 
megismerésére irányult. Nemcsak 
a hit fényénél kereste Istent, hanem 
az értelem fényénél, azaz a filozófia 
eszközeivel is.

A nápolyi Aquinói grófok 

nemzetségéből származott, már öt 
éves korában a közeli montecassinói 
bencés kolostorba adták nevelésre. 
Tizennégy éves korában magasabb 
tanulmányokra Nápolyba küldték, 
és itt megismerte az akkoriban ki-
virágzó dominikánusok prédikátor 
rendjét. 1244-ben a családja heves 
tiltakozása ellenére, amiért egy 
kolduló szerzetbe lép, kérte fölvé-
telét a rendbe.

Tamás végig ellenállt minden 
csábításnak, amellyel életre szóló 
elhatározásának visszavonására 
akarták bírni. Az imádságnak és a 
tanulásnak élt. 1245-ben Párizs-
ba érkezett, itt találkozott először a 
rend nagytekintélyű hittudósával, 
Nagy Szent Alberttel. Három éven át 
hallgatta előadásait, majd amikor a 
párizsi egyetemes káptalan Albertet 
Kölbe küldte és rendi főiskola alapí-

aquinói szent tamás
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tásával bízta meg, Tamás vele tartott, 
és négy évet töltött tanulással a Raj-
na menti városban.

1252-től Tamás már maga is 
előadásokat tartott Párizsban. Ezek-
ben az években keletkeztek többek 
közt kommentárjai (Petrus Lombar-
dus Szentenciás könyvéhez, Izaiáshoz 
és Boëthiusnak a Szentháromságról 
írott művéhez), valamint Az igaz-
ságról című értekezése.

Tamás ezután hazájában, 
Itáliában tanított teológiát. 1260-ban 
IV. Orbán a pápai udvarba hívta. A 
görög császárral folytatott uniós tár-
gyalásokon Tamásnak kellett a ró-
mai egyház álláspontját képviselnie. 
1265-ben átvette Rómában a rendi 
főiskola vezetését, 1267-től 1269-
ig pedig VI. Kelemen udvarában 
tartózkodott. Közben fáradhatatlanul 
végezte a tudományos munkát. Erről 
tanúskodik a Pogányok elleni summa, 
amelyet domonkos misszionáriusok 
számára írt tan- és tanítókönyvnek, 
továbbá az Isten hatalmáról, a feje-
delmek kormányzásáról írt művei, s 
mindenekelőtt a Summa Theologiae, 
a tudományosság és a gondolati mély-
ség, az összefoglaló látás és a vilá-
gosság mesterműve.

1269-ben Tamást rendi elöljárói 
ismét a párizsi egyetemre szólítot-
ták teológiai professzornak. Ezek 
a párizsi évek jelentik tudományos 
munkásságának csúcspontját.

1272-ben Tamást rendje meg-
bízta, hogy központi teológiai 
főiskolát szervezzen Nápolyban. Két 

évvel később ismét kiragadták ebből 
a nyugodt tevékenykedésből, amikor 
X. Gergely pápa a lyoni uniós zsinat-
ra küldte. Súlyos betegsége ellenére 
útra kelt, de nem jutott messzire, 
1274. március 7-én meghalt a fos-
sanuovai ciszterci kolostorban.

XXII. János pápa 1323-ban 
szentté avatta. XIII. Leó 1880-ban 
minden katolikus tanító tevékenység 
védőszentjévé tette. Ünnepét először 
halála napjára helyezték, mivel 
azonban ez a nap legtöbbször nagy-
böjtbe esik, 1969-től január 28-án 
ünnepeljük, amely napon 1369-ben 
ereklyéit átvitték Toulouse-ba.

* * *

Aquinói Szent Tamás Isten 
megismerését öt istenbizonyítékba 
foglalta össze, és bennük úgy követ-
keztet, hogy a világ úgy, amint van, 
nem jöhetett létre magától, a benne 
található rend és célszerűség egy ter-
mészetfeletti értelmet követel: „Ha-
tásaiból belátjuk, hogy van Isten, Ő 
a többi dolgok oka, és hogy fölülmúl 
mindent, és maga alatt hagy minden 
létezőt. És ez a végső és legtökéle-
tesebb ismeretünk ebben az élet-
ben.”

Teológus volt, Isten ismerője. 
Végső bölcsességét és legmélyebb 
ismereteit a hitből merítette: „A hit 
előíze annak a tudásnak, amely a 
jövőben boldoggá tesz minket.” A 
hit és a tudás az ő számára nem el-
lenkezett egymással: „A kegyelem 
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ajándékai oly módon fűződnek a ter-
mészethez, hogy azt nem szüntetik 
meg, hanem tökéletesítik. Ezért a hit 
fénye, amely kegyelemszerűen árad 
belénk, nem oltja ki a természetes 
tudás fényét, amely természetes 
örökségünk.”

Isten ajándékozta az embernek a 
hit világosságát, és ezzel olyan igaz-
ságokat nyilatkoztatott ki, amelyek 
minden emberi tudást fölülmúlnak. 
De ugyanaz az Isten kölcsönözte az 
embernek a megismerő képességet 
is, s adta vele együtt azt a megbízást, 
hogy hajtsa uralma alá a földet. A 
hitnek és az értelemnek tehát Isten-
ben van a forrása, és ezért sohasem 
kerülhetnek egymással ellentétbe.

Azt akarta, hogy az egész ember 
testestül-lelkestül táruljon ki Isten 
előtt, ezért szembefordult az egész-
ségtelen, természetellenes aszkézis-
sel.

Tamás azért lehetett nagy hit-
tudós, mert nagy imádkozó is volt. 
Valahányszor el akart mélyedni a 
szellemi világban, a feszülethez vagy 
a tabernákulum elé lépett és megvi-
lágosításért imádkozott. A legenda 
elmondja, hogy egyszer a kereszt 
előtt állva az Úr hangját hallotta: 
„Helyesen írtál rólam, Tamás. Mi-
lyen jutalmat szeretnél érte?” Ő ezt 
felelte: „Egyedül csak téged, Uram. 
Minden, amit írtam, előttem csak 
pelyva.”

Aquinói Szent Tamás ugyanak-
kor tudta azt is, hogy minden emberi 
tudás csak töredék, hogy semmiféle 

földi képesség sem tudja elvezetni 
az embert igazi céljaihoz: Istennek 
kell az ő kegyelmével hozzánk jön-
nie. Az ember alázatos szívvel csak 
odaléphet Isten elé, és föltárulkoz-
hat előtte. Aquinói Szent Tamás 
tisztában volt azzal, hogy „csak a 
kicsinyek részesülnek kinyilatkozta-
tásban’’: „Az alázat teszi az embert 
alkalmassá Isten befogadására, az 
teszi képessé a bölcsességre.”

Tanára, Albert ezt mondta tanít-
ványának: „Tamás testvér, te nem 
úgy ülsz itt, mint egy diák, aki felel, 
hanem mint egy tanár, akinek dön-
tenie kell.” Erre Tamás szerényen 
így válaszolt: „Mester, nem látom, 
mi mást kellene csinálnom.” A hall-
gatókhoz fordulva pedig állítólag 
így nyilatkozott Albert mester: „Ezt 
az ifjút néma ökörnek neveztük (hig-
gadt megfontoltsága és testes alkata 
miatt), de ha egyszer majd elbődül a 
tudományban, az egész világ vissz-
hangozni fog tőle.’’

Istenünk, te Aquinói Szent 
Tamást kitüntetted az életszentségre 
való buzgó törekvéssel és a szent tu-
domány szenvedélyes szeretetével. 
Kérünk, add segítségedet, hogy vilá-
gosan megértsük tanítását, és híven 
kövessük jótetteinek példáját. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten mind-
örökkön-örökké. Ámen

(Forrás: Diós István: A szentek élete)
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Engedd, irgalmas Isten, hogy 
mindazt, ami Neked tetszik, hőn 
óhajtsam, okosan keressem, igazán 
megismerjem, tökéletesen megtegyem 
Neved dicséretére és dicsőségére.

Rendezd, óh Istenem, állapoto-
mat és add tudnom, amit tőlem kí-
vánsz, hogy megcselekedjem, és add, 
hogy véghez is vihessem úgy, amint 
kell és lelkemnek hasznára válik.

Add, Uram, hogy jó- vagy bal-
sorsban egyaránt megállhassam he-
lyemet, hogy abban el ne bizakodjam, 
ebben el ne csüggedjek.

Semmin se örüljek, vagy saj-
nálkozzam, csak azon, ami Hozzád 
vezet, vagy Tőled elszakít. Senkinek 
se kívánjak tetszeni, se ne féljek nem-
tetszeni, csak Neked.

Legyen előttem, Uram, silány 
minden, ami mulandó, legyen kedves 
nekem, ami örökkétartó. Legyen 
unalmas az öröm, mely Kívüled vár, 
semmit ne kívánjak, ami Nélküled 
van. Teljék örömöm a munkában, 
mely Érted van, legyen unalmas min-
den pihenés, mely Nélküled van.

Add, Uram, hogy szívemet 
Hozzád irányítsam, és ha lankadnék 
és botlanék, a javulás szent föltételé-
vel állandóan tápláljam.

Tégy engem, Uram, engedel-
messé minden ellenmondás nélkül; 
tedd, hogy szegény legyek minden le-
vertség nélkül; tiszta legyek sérelem 
nélkül, türelmes zúgolódás nélkül; 
alázatos színlelés nélkül, vidám paj-

kosság nélkül, megfontolt nehézség 
nélkül; féljek tőled kétségbeesés nél-
kül; igazmondó legyek kétszínűség 
nélkül; jót cselekvő elbizakodás nél-
kül; felebarátomat megintsem büsz-
keség nélkül; épülésére szolgáljak 
szóval és példával, képmutatás nél-
kül.

Adj, Uram, igen éber szívet, 
hogy annak figyelmét semmi kíván-
csi gondolat Tőled el ne terelje; adj 
nemes szívet, hogy azt semmi hit-
vány érzelem földre ne teperje; adj 
egyenes szívet, hogy azt semmiféle 
mellékszándék el ne görbítse, maga 
felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy 
azt semmi viszontagság meg ne törje; 
adj szabad szívet, hogy azt semmi-
féle erőszakos érzelem magához ne 
fűzhesse.

Adj, Uram, Istenem, Téged 
megismerő értelmet, Téged kereső 
buzgalmat, Téged megtaláló bölcses-
séget; add, hogy életem Előtted 
kedves legyen, állhatatosságom té-
ged bízvást várjon; és adj bizodalmat, 
mely Téged végtére átkarolhasson.

Add, hogy büntetéseidet itt a 
bűnbánat szellemében fogadjam, jó-
téteményeidet földi zarándoklásom-
ban kegyelmeddel jól felhasználjam, 
és örömeidet élvezhessem az örök 
hazában.

Ámen.

Forrás: www.szepi.hu

aquinói szent tamás: imádság keresztÉny erÉnyekÉrt
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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 50.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 2 915.- 
EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

A MARIANUM EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONT beiratkozást hirdet az 
alapiskola első osztályába. A beiratkozás 2015. február 5-6-án valósul meg az 
Eötvös utcai épületben, 13.00 – 17.00 óráig terjedő időpontban mindkét napon. 
Kérik, hogy a szülők vigyék magukkal gyermekük születési bizonyítványát. Az 
iskola vezetősége előre köszönetét fejezi ki a szülők szándékáért.

Ma a szentmisék után gyűjtést tartunk a Nagyszombati Egyházmegye egy-
házi iskolái részére. Isten fizesse meg az adományokat!

A komáromi Római Katolikus Plébánia a Városi Hivatal Szociális Osztá-
lyával együttműködve, adománygyűjtő akciót szervez a város nehéz anyagi hát-
térrel rendelkező polgárai számára. Az adományokból kis csomagokat állítunk 
össze, melyeket a Városi Hivatal dolgozói juttatnak el a szükséget szenvedőknek. 
A gyűjtés egész év folyamán tart majd. Pontos információk a bejáratnál kifüg-
gesztett plakáton olvashatók. Adományaikat előre is köszönjük! Isten fizesse 
meg nagylelkűségüket!
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25. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Ninive fiai megtértek a rossz útról
26. hétfő: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ
2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 22,24-30
Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van
27. kedd
Zsid 10,1-10; Zs 39; Mk 3,31-35
Istenem, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratod!
28. szerda: AQUINÓI SZENT TAMÁS
Zsid 10,11-18; Zs 109; Mk 4,1-20
Jézus örökre tökéletessé tette a megszentelteket
29. csütörtök
Zsid 10,19-25; Zs 23; Mk 4,21-25
Járuljunk Isten elé igaz szívvel és teljes hittel!
30. péntek
Zsid 10,32-39; Zs 36; Mk 4,26-34
Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához!
31. szombat: BOSCO SZENT JÁNOS
Zsid 11,1-2.8-19; Lk 1,69-75; Mk 4,35-41
A hit a remélt dolgokban való bizalom

Heti liturgikus naptár
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étfő
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† D
om

inik a M
ária

† Lajos és A
nna

† A
nna

I.27.
U

torok – K
edd

8:00 
m

agyar
10:00     slovenská
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv. A

nna

† Reiter László
N

a úm
ysel

† Em
il Lauko

I.28.
Streda – Szerda

7:00 
slovenská

8:00 
m

agyar
16:00 

m
agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

Zdravie pre vnučku
Sztankó és Soós cs. élő tagjai
† K

elem
en M

argit
I.29.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
Szent R

ozália
Sv. A

nna
Szt. Júdás Tádé tiszteletére
† Rodičia Em

a a František
I.30.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† Sr. D
ionýzia

Szt. Júdás Tádé tiszteletére
† Terézia nővér

I.31.
Sobota – Szom

bat
8:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† N
agyszülők, szülők, fiuk 

A
ndrás

† D
anica Viglašová

† Erika
II.
1.

4. N
ED

EĽA
CEZ RO

K
ÉV

K
Ö

ZI
4. VA

SÁ
RN

A
P

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

Pénzes cs. élő és † tagjai
† A

ndrej a A
gneša

Élő M
ária és fia

M
iséző pap szándékára

a szentmisÉk rendje
2015. január 26 – február 1.
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