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III/45 szám Évközi 32. vasárnap

1Kir 17,10-16; Zsid 9,24-28; Mk 
12,38-44

„A nagy szárazság idején Illés pró-
féta az Úr parancsára útra kelt, és 
elment Careftába. Amikor a város 
kapujához ért, épp ott volt egy öz-

vegyasszony, aki rőzsét szedegetett. 
A próféta megszólította, és ezt 

mondta neki: Hozz nekem egy kis 
vizet korsóban, hadd igyam!”

Híres prófétának lenni fönséges 
hivatás, s a rábízott nagyszabású és 
látványos feladat az emberek szemé-
ben akár óriássá is teheti a kiválasz-
tottat. Isten szemében azonban nem 
ez számít. Mi azt hisszük, azért, mert 
éppen őáltala dicsőítette meg nevét 
az Isten, máris szent az illető, ho-
lott nem kedvesebb az Úr előtt, mint 
akárki más. Még az sem bizonyos, 
hogy üdvözül, hiszen az Úr Jézus 
szava szerint azok mehetnek be a 
mennyek országába, akik kicsinyek, 
mint a gyermekek. Isten szentje nem 

a világot elkápráztató csodákról is-
merszik meg, hanem arról, hogy 
kicsiny tud lenni, és ráhagyatkozik 
Urára, aki gondját viseli.

Illésnek is meg kellett tapasztal-
nia saját gyöngeségét és kiszolgál-
tatottságát, hogy fejébe ne szálljon 
a dicsőség, s az Isten általa meg-
nyilvánuló erejét magának ne tulaj-
donítsa. Ebben a túlontúl is emberi 
helyzetben, amikor vizet koldul egy 
idegen özvegyasszonytól, mutat-
kozik meg igazán hasonlósága mi-
hozzánk, mindennapi emberekhez, 
de az Emberfiához is, aki a kereszten 
így kiáltott fel: „Szomjúhozom!”

Naggyá válni Isten szemében 
csak az ilyen pózolástól mentes, 
őszinte megalázkodás által lehet. 
Jaj azoknak az egész életükben 
sikeres, mindenkitől ajnározott és 
körülrajongott embereknek, akik 
természetesnek tartják, hogy nekik 
mindenből a legjobb jár, akik nem 
tanultak meg sem kérni, sem meg-
köszönni, hanem csak parancsolni 
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és elvenni! És boldogok az olyan 
egyszerű lelkek, mint ez a careptai 
özvegy, akit senki sem tart nagyra, 
akit senki sem csodál meg, és akinek 
véleményére senki sem kíváncsi. Is-
ten tekintete megnyugszik az ilyen 
kicsinyeken, akik a legtermésze-
tesebben, magától értetődő módon 
teszik a jót, akik nem méricskélik 
magukat senkihez, és odaadják min-
denüket, amijük csak van.

Ha nincs rendkívüli az életed-
ben, örülj, mert ez a szentség útja. 
A nagyok szentté válása sokkal ke-
servesebb... Ne akarj nagy lenni, ne 
vágyj hírnévre és dicsőségre a nagyvi-

lág előtt, hanem csak Uradnak akarj 
tetszeni. Légy olyan kicsiny, hogy 
magad se vedd észre, hogy teszed a 
jót. Csak halld meg mindig a szót, 
amely hangzik feléd: „Adj innom!” 
És halld meg lelkiismereted indítását, 
a belső sugallatot, amely arra biztat, 
hogy ne méricskélj, hanem engedve 
a jóleső szédülésnek, adj oda bátran 
mindent. Nem fogsz csalódni: Istent 
nem lehet nagylelkűségben felül-
múlni!

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

La Basilica di San Giovanni 
in Laterano  - eredetileg ez volt a 
pápák bazilikája, ez az első bazi-
lika amelyben keresztény szertar-
tást mutattak be.  Két címe is van 
a Megváltóról elnevezett és Szt. 
János evangélistáról elnevezett ba-
zilika.

 „Omnium urbis et orbis eccle-
siarum mater et caput” (Anyja és 
feje minden római és a világban 
található székesegyháznak). IV. 
századig a Laterani nemesi család 
birtoka, akik Neró őrültségének 
estek áldozatául, így az uralkodó 
tulajdonába ment át a birtokuk. A 
palotát Konstantin második felesé-
gének  Fausta-nak ajándékozta aki 
Massenzio nővére volt, és emiatt 
„Domus Faustae” néven is ismert a 
palota.  Konstantin 312 után a Mil-

viusi hídnál aratott győzelem után 
rendelkezhetett a palotával.

 Az egyházi hagyomány úgy tud-
ta, hogy Konstantin a palotát Róma 
püspökének ajándékozta, de az 
adományozás nem biztos (Donatio 
Constantini), mivel csak Miltiadész 
pápa idejéből ismert, amelyet 313-
as Milviusi hídnál lezajlott ütközet 
előtti álom hatására tett. A legendát 
Jacobus a Voragine Arany legendá-
jában  (Legenda Aurea) találjuk 
meg, más formában I. Szilvesz-
ter pápának tett ajándékozásként.
(314-335) ez Miltiádészt követő 
pápa volt.

Ebből az tűnik ki, hogy 313-ban 
Konstantin leprás lett és megta-
gadta, hogy gyerekeket áldozzon 
fel akinek vére megtisztíthatta vol-
na a leprától. Álmában megjelent 

Laterano/san Giovanni in
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neki Szt. Péter és Szt. Pál és azt 
ajánlotta, hogy keresse meg Szil-
veszter remetét, aki mint üldözött 
keresztény vezető ezen a területen 
a Soracte egyik barlangjában buj-
kált, aki meg tudja őt gyógyítani.  
Amikor Szilveszter mutatott neki 
két képet Péter és Pál apostolról, fel-
ismerte benne az álmát megkeresz-
telkedett és meggyógyult. Nyolc 
nap múlva elrendelte, hogy egész 
Rómát kereszténnyé kell tenni és a 
város püspökének kell templomot 
és palotát adni. Azonban a császár 
ekkor Szt. Péter székesegyházat 
ajándékozta neki miután meggyónt. 
II. Szilveszter pápa a középkorban 
azt terjesztette, hogy Lateráni bazi-
lika kriptájában találták meg I. Szil-
veszter pápa sírját.  

 A bazilika keresztény használa-
ta 314-re datálódik, és Miltiadész 
pápa a Megváltó tiszteletére dedi-
kálta. Hivatalos dedikációt I. Szil-
veszter végezte el 324-ben átvéve 
a székesegyházat és a palotát és  
kijelentve, hogy az ettől a naptól 
kezdve Domus Dei – Isten háza.

Második dedikációja III Sergius 
pápa (904-911) idejéből való aki 
Szt. János tiszteletére dedikálta a 
templomot és a keresztelő kápolnát 
is.

 A mellette levő palotában 1309-
ig laktak a pápák és irányították az 
egyházat egészen a 19. századig a 
pápákat a Lateráni bazilikában ko-
ronázták meg. Szt. Péter és a fala-
kon kívül Szt. Pál bazilika, ahol az 

apostolok sírjait találták, rangban 
csak a második és harmadik bazi-
lika lett.

 Ebben a templomban keresz-
telkedett meg 774-ben Nagy Károly 
is.  A székesegyház mellett kolostor 
is található

 
A  bazilika pusztulása

 
Az V. században a vandálok 

és vezetőjük Alarik kifosztotta a 
székesegyházat,  896-ban  föld-
rengés rázta meg, 1307-1361,  a 
bazilikát V Kelement, XXII Já-
nos,  a tűz vész után 1360-ban V. 
Urbán pápa építette újjá, a bazilika 
jelentős pusztulása a pápák avi-
gnoni fogsága idején következett 
be. Ehhez az is hozzájárult, hogy a 
pápák  visszatérése után Szt. Péter 
bazilika vált központtá és a Laterá-
ni bazilika szerepe csökkent.  

 A Lateráni palota mai formája 
a 16. századra megy vissza  Do-
menico Fontana kapta  V. Sixtustól 
a megbízást,  aki Sangallanónak 
a Farneze palota eredeti terveit 
vette alapul a palota és a székes-
egyház újjáépítésénél.  A további 
tervek Francesco Borromini-től 
származnak akinek  X. Innocen-
cius adta a megbízást. XII. Kele-
men újjáépítési terve még ennél is 
grandiózusabb volt és a megbízást  
Alessandro Galilei kapta 1735-ben 
készült el a mai homlokzat

 Nagy tabernákulumban talál-
ható állítólag Péter és Pál apostol 
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koponyája mely 1309-ben került 
ide.

 A keresztelő kápolna
 

II. Sixtustól származik a 
keresztelő kápolna, amelynek 
nyolcszögletű alaprajza Konstan-
tin császára megy vissza, aki talán 
fürdőt alakított át keresztelő me-

dencévé. Egész Rómában csak itt 
kereszteltek évszázadokon keresz-
tül és ezzel modellje lett más Olasz-
országban és azon kívül épített 
baptisztériumoknak, keresztelő 
kápolnáknak.

plebania.net

Nehéz történelmi korban volt 
Róma püspöke. Alkalmasságát 
különböző feladatok alkalmával 
már bizonyította. Így a keleti egy-
házzal való egységért sokat fára-
dozott. 440 szeptemberében lett 
Róma püspöke. Híres dogmatikus 
levelében fejtette ki az Eutychész 
nevéhez fűződő eretnekség téve-
déseit, bizonyítva, hogy Krisztus-
ban össze nem keveredett isteni 
és emberi természet van. Ez a kal-
kedoni zsinat atyái 451-ben nagy 
lelkesedéssel elfogadták ilyen fel-
kiáltással: „Ez az Atyák hite! Péter 
szólt Leó által.” Huszonegy éves 
pápasága alatt nemcsak a lelkek 
igazi gondozója volt, hanem a bar-
bárok támadásaival szemben is vé-
delmezte Rómát. Számos gazdag 
teológiai tartalmú beszéde, írása és 
levele maradt fenn. Liturgikus ün-
nepét (+461) temetése napján ün-
nepli az Egyház.

A zavargások olyan időben tör-
téntek a birodalom déli részein, 
amikor a központi tájakon is har-

cok dúltak. 452-ben Attila, a hunok 
fejedelme tört be Itáliába, és Róma 
felé vonult. III. Valentinianus 
császár Ravenna erős falai mögé 
vonult. A pápa tanácsadói is a me-
nekülést javasolták Leónak. Ekkor 
Leó egy különösen finoman meg-
munkált arany karperecet emelt fel 
az asztalról, és a legenda szerint a 
következőt mondta: „Ez a hunok 
munkája. Egy nép, amelyik ilyen 
műalkotásokra képes, hajlandó 
lesz az Élet igéjének befogadására 
is.” Misszionárius munkát hirdetett 
a hunok között. Leó kíséretével 
Mantovánál találkozott Attilával. 
A pápának sikerült elérnie, hogy 
a hunok megkíméljék Rómát, és 
békét kössenek a birodalommal.

Tanításában a teológiát a 
legalapvetőbb tételeiben ragadta 
meg. XIV. Benedek pápa joggal ik-
tatta őt az egyháztanítók sorába.

szentkeresztplebania.hu

eGy hanyatLó birodaLom eGyháztanítója: 
i. naGy szent Leó pápa
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Jóllehet Isten egyetemes Egyháza 
különféle fokozatokra rendeződik, 
miként Krisztus szent testének az 
egésze is különféle tagokból áll, de 
mégis – mint az Apostol mondja – 
mindnyájan egyek vagyunk Krisz-
tusban (Gal 3, 28). Egyikünket sem 
különbözteti meg tisztsége annyira, 
hogy bármelyik legkisebb tag is ne 
lenne kapcsolatban a Fővel. Sze-
retteim, osztatlan tehát a mi közös-
ségünk a hit és a keresztség egysé-
gében, és egyetemes a méltóságunk 
a boldog Péter apostol oly szent sza-
va szerint: Ti, mint élő kövek, épül-
jetek fölé lelki templommá, szent 
papsággá, hogy Istennek tetsző lelki 
áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus 
által. Tehát választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet, tu-
lajdonul kiválasztott nép vagytok 
(1 Pét 2, 5. 9). 

Mindazokat ugyanis, akik Krisz-
tusban újjászülettek, valóban kirá-
lyokká teszi a szent kereszt jele és 
papokká szenteli a Lélek kenete. 
Értse meg tehát minden keresztény, 
aki szellemi módon és a Lélek sze-
rint él, hogy a mi tisztségünk sajá-
tos szolgálatának kivételével ők is 
mindannyian részesei e királyi nem-
zetségnek és papi tisztségnek. Mert 
valódi király az, akiben az Istennek 
alávetett lélek uralkodik a test fölött. 
És tökéletes papi tevékenység az, 
amikor valaki tiszta lelkiismeret-

tel áll Isten elé, és bemutatja szíve 
oltárán az istenszeretet szeplőtelen 
áldozatát. Isten kegyelméből mind-
annyiunk számára ez már egy-
formán valóság lett. Mégis vallásos 
érzéstekből fakad, és dicséretes is, 
hogy a tisztségünkbe való beiktatás 
napjának úgy örvendeztek, mintha 
az a saját megtiszteltetéstek volna, 
hogy az Egyház egész testében, a 
főpapságnak egyetlen szentséget 
ünnepeljék, amely az áldás olajának 
lecsordulásakor bővebben jutott u-
gyan a Főnek, de nem kis mérték-
ben lett osztályrésze a tagoknak is. 

 Ezért tehát, szeretteim, nagy 
oka a közös örömünknek az ily 
nagy ajándékban való részesség. 
Mégis őszintébb és tisztább lesz 
ez az örömünk, ha szerény szemé-
lyünknél nem időztök már tovább. 
Sokkal hasznosabb és méltóbb is 
lesz, ha most Szent Péter apostol 
dicsőségének szemléletére fordítjuk 
figyelmünket, így a mai napon 
inkább annak emlékét ünnepeljük 
tisztelettel, akit a minden kegyelmi 
ajándék Forrása oly bőven árasz-
tott el áldásaival, hogy neki jutott 
a legtöbb, és mindenki más is csak 
rajta keresztül részesült bennük. A 
testté lett Ige már köztünk élt, és 
Krisztus már teljes erővel belekez-
dett az egész emberiség megvál-
tásának munkájába.

breviar.sk/hu

Nagy SzeNt Leó pápa beSzédeibőL
i. naGy szent Leó pápa
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hirdetÉsek

Nagyméretű fenyőfa felajánlását várjuk mindkét templomba. Előre 
köszönjük!

Ft. Lóránt atya kéri az első szentáldozásra készülő gyermekek szüleit, 
hogy november 8-án, a 11 órai szentmise után egy rövid megbeszélésre mar-
adjanak a Szent András-templomban.
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Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, de ők békességben vannak

11. szerda: SZENT MÁRTON
Bölcs 6,1-11; Zs 81; Lk 17,11-19
Bölcsességet tanuljatok, és el ne essetek
12. csütörtök: SZENT JOZAFÁT
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13. péntek
Bölcs 13,1-9; Zs 18,2-5; Lk 17,26-37
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14. szombat
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heti LiturGikus naptár
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ládtagjaiért
† Ferenc és A

nna
X

I.
14.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† O
ndrušek M

ihály, Ilona, M
iško 

Im
re

† M
atej

† M
argit, László

X
I.

15.
33. N

ED
EĽA

CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

33. 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

Szent O
ndrej

Szent A
nna

† Lajos és G
izella

† Vendelín a M
agdaléna

† Édesapa: László
† H

ilda, Ladislav Šim
ko

M
iséző pap szándékára

a szentmisÉk rendje
2015. november 9 – 15.

8 Évközi 32. vasárnap


