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MTörv 18,15-20; 1Kor7,32-35; 
Mk 1,21-28

„Mi ez? 
Új tanítás, és milyen hatalmas!”

Zsidó testvéreink – de sok pro-
testáns keresztény és egyre több 
katolikus is – értetlenül állnak a 
cölibátus és a szüzesség misztériuma 
előtt. Miért van az, hogy egyesek Is-
tenre hivatkozva nem nősülnek meg, 
hiszen az Örökkévaló első parancsa 
a teremtéskor így hangzott: „Szapo-
rodjatok és sokasodjatok!”?

Már az Ószövetségben is tetten 
érhető bizonyos készülődés a szü-
zesség titkának teljes kinyilatkozta-
tására és elfogadására. Hiszen Jere-
miás próféta nem nősült meg, Ozeás 
házassága pedig maga is szenve-
désekkel teli próféciává lett. S amikor 
Isten Fia emberré lett érettünk, 
megjelent az a próféta, akiről Mó-
zes megjövendölte, hogy mindent 
tudtunkra ad, s vele beköszöntött az 
a végső korszak, amelyre már csak 

a holtak feltámadásával meginduló 
örökkévalóság következhet. És eb-
ben az utolsó korszakban az első 
teremtés, amelyben a házasságok 
által megvalósuló „Szaporodjatok 
és sokasodjatok!” érvényes, együtt 
van az újjáteremtés világával, ahol 
már nem nősülnek és nem mennek 
férjhez.

Természetesen nem egyik 
vagy másik életforma osztja meg a 
szívet. Sem a házas, sem a szűz nem 
érheti el azonban az osztatlan szív 
ajándékát, ha nem törekszik arra, 
hogy, sokszor szenvedések árán, a 
szeretete mélyén jelenlévő Istenre 
figyeljen. A házasság beteljesedik 
azzal, hogy Krisztus és az Egyház 
kapcsolatát szimbolizálja, a szűzi 
életforma pedig elővételezi testi 
életünkben a feltámadott élet szűzi 
valóságát. Aki tehát a mennyek 
országáért vállalt szüzességet nem 
akarja megérteni, nem fogadja el 
és nem értékeli legalább egyesek 
üdvösségének Istentől rendelt út-



jaként, az magát Jézust és az új 
tanítást nem érti, és nem fogadja el 
Isten hatalmát, mellyel némelye-
ket kivehet a természet rendjének 
törvénye alól, hogy természetfölötti 
hivatásunkra emlékeztessenek.

Az Egyház akkor válik egészen 
Egyházzá, ha a házasok élete egyre 
jobban Jézus és az Egyház titokzatos 
jegyességének erőterébe emelkedik, 
s ha a cölibátust és szüzességet 
fogadók élete a mennyei Jeruzsálem 
elővételezése lesz. Ez több, mint 

erkölcsi és aszketikus kérdés: Szűz 
Máriának, az Egyház édesanyjának 
misztériuma, aki par excellence 
Szűz és Anya. Benne egyszerre 
ragyog fel a keresztény házasság és 
szüzesség titka, bemutatva, hogy a 
kettő egy tőről fakad és az egyetlen 
ég felé tart.

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

Évközi idő
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Mal 3,1-4; Zsid 2,14-18; Lk 2,22-40

„Csakhamar eljön templomába az 
Úr, akit ti kerestek... De ki tudja el-
viselni az ő eljövetelének napját?”

Mi sem bizonyítja jobban a 
megtestesülés minden értelmet és 
képzeletet felülmúló csodálatos tit-
kát, mint hogy a prófétai várakozás-
sal ellentétben az Úr eljövetele nem-
hogy rettenetes és félelmetes, de még 
csak nem is látványos és feltűnő. 
Márián és Józsefen kívül mindössze 
Izrael két igaz embere a tanúja.

A Szentlélekben való rejtett ta-
lálkozás ünnepe ez a nap, melyen 
Isten végtelen gyöngédsége, szelíd-
sége és tapintata nyilvánul meg a 
bűnös emberiség iránt. Az Úr Jézus 
mindenben sorsközösséget vállal 
velünk, bűnös és szenvedő embe-
rekkel. Érte is bemutatják az áldo-
zatot, akit pedig nem kell kiváltani, 

hiszen mindenestül Istené, kezdettől 
fogva és örökké, mindenki másnál 
végtelenül jobban.

Szent Lukács eredeti szövegé-
ben ez áll: Mikor pedig elteltek tisz-
tulásuk napjai... – a törvény szerint a 
tisztulás csak Máriára vonatkozhatott 
(jóllehet ő is ment volt minden 
szennytől), de a többes számú alak-
kal Lukács Jeruzsálem lakóinak, Iz-
rael népének megtisztulására is utal: 
amiről tehát Malakiás jövendölt, az 
az emberi szem elől elrejtve, a leg-
szelídebb és ezért legcsodálatosabb 
módon valósult meg.

Jöjj hát el hozzám, emberré lett 
Istenem, lépj be hajlékomba! Szeret-
ném, ha tiszta és fényes templomban 
fogadhatnám érkezésedet, de látom, 
hogy minden erőfeszítésem kevés 
ahhoz, hogy méltóképpen felkészül-
jek fogadásodra. A te látogatásod 
teszi tisztává és árasztja el fénnyel 
lelkem szegényes hajlékát. Mennyi 

UrUnk bemUtatása (Gyertyaszentelő boldoGasszony)



3Évközi 4. vasárnap

fény hullt eddig is utamra, szelíd és 
biztató sugarak, melyek nem enged-
ték, hogy megtévesszenek s elcsábít-
sanak hamis csillogások! A rólad 
mondott prófétai szavak engem is 
köteleznek. Nekem is az a hivatá-
som, hogy fény legyek: lámpás, me-

lyet a tartóra tehetnek. Nem vadul 
lobogó, ideges láng, hanem szelíd, 
de kitartó fény: örökmécs.

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

Évközi idő

A szentelt gyertya, mint Krisz-
tus jelképe egyike a legrégibb szen-
telménynek. A sublótban, ládafiában 
tartották, szalaggal átkötve a falra he-
lyezték, vagy a szentképre akasztot-
ták. Keresztelésig az újszülött mellett 
világított, hogy a “pogánykát” ki ne 

cseréljék a gonosz, rossz szellemek. 
Amikor a fiatal anya először ment a 
templomba az ún. egyházkelőre vagy 
avatásra, szintén szentelt gyertyát vitt 
a kezében. Gyertyát égettek a súlyos 
beteg mellett, szentelt gyertyát ad-
tak a haldokló kezébe, “hogy annak 

fényénél múljon ki a világból”, és 
ez égett a halott mellett is. Minden-
szentek napján és halottak napján de 
más nagyobb ünnepeken, húsvétkor 
és karácsonykor is meggyújtották. 
Ugyancsak az egész nyelvterületen 
elterjedt hiedelem volt, hogy vihar, 
égzengés, villámlás és jégeső ese-
tén meg kell gyújtani. A szegedi táj 
népének hagyománya szerint a világ 
végén, amikor három napig sötétség 
lesz, csak a hétszer szentelt gyertya 
fényeskedik majd, ezért igyekezett 
minden család a szent búcsúkban 
díszes gyertyákat venni, azokat 7 
esztendőn át megszenteltetni és a 
szobában tartani.

Ugyancsak általánosan elterjedt 
időjárás- és termésjósló hiedelmek 
kapcsolódnak ehhez a naphoz. Ha 
ezen a napon kisüt a nap, és a medve 
meglátja az árnyékát, akkor visz-
szamegy, és még negyven napig tart 
a hideg. Általában úgy vélik, hogy 
ha február 2-án jó idő van, akkor 
későn tavaszodik. Ellenkező eset-
ben a Muravidéken úgy tartották: 
“Gyertyaszentelőkor, ha esik a hó, 
fúj a szél, nem tart sokáig a tél.”

www.tudásbazis.sulinet.hu

Gyertyaszentelő boldoGasszony - népszokások
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Ágota a keresztény ókor leghíre-
sebb szentjei közé tartozik. Vincéhez 
és Balázshoz hasonlóan az ő élete és 
halála felől is csak a számos változat-
ban ránk maradt, legendásan föléke-
sített szenvedéstörténet tájékoztat.

A szicíliai Katániában szüle-
tett előkelő szülők gyermekeként. 
A fiatal, Krisztus szeretetére vágyó 
leány túlságosan hamar a kéjvágyó 
helytartó, Ouintianus mesterke-
déseinek célpontjává lett. Decius 
császár keresztényellenes rendeletét 
a maga céljaira fölhasználva Ouin-
tianus letartóztatta a szépséges Ágo-
tát, és az egyik hírhedt örömtanyára 
vitette; az ilyesmi az antik korban 
nem ment ritkaságszámba. Ott az 
intézmény tapasztalt vezetőnőjének 
kellett volna a leány átneveléséről 
gondoskodnia. De az Afroditéről el-
nevezett és minden odavágó mester-
ségben járatos hölgy gyorsan fölis-
merte, hogy Ágota esetében a kívánt 
érzületváltozást nem lehet elérni. 
Ezért a helytartó maga lépett akció-
ba. Ágotát bíróság elé állították, ki-
hallgatták, megkínozták és börtönbe 
vetették. Néhány nap leforgása alatt a 
kínzások egész sorát kellett kiállnia. 
Amikor a földühödött bíró semmire 
sem ment, poroszlóival szinte ha-
lálra verette, majd levágatta a leány 
mellét. Mindezek után azonban a 
börtönben olyan megerősítésben 
részesült, amilyen még a legendák-
ban sem gyakran fordul elő: a gaztett 

utáni éjszakán megjelent előtte Szent 
Péter és meggyógyította. A nyilván-
való csodát semmibe véve Quin-
tianus tovább folytatta a gyalázatos 
eljárást. Végülis Ágota az újabb bán-
talmazások következtében meghalt a 
börtönben. A legendás szenvedéstör-
ténetnek ez a lényegi tartalma.

Tiszteletét az indította el, hogy 
szülővárosa, Katánia, a szent vér-
tanúságának első évfordulóján 
csodásan megmenekült az Etna 
kitörésétől. A lakosság a vértanú 
sírjáról elhozott fátyollal segítsé-
gét kérve vonult a megsemmisítő 
lávafolyam elé, és az február 5- én 
minden várakozás ellenére megállt. 
Szent Ágota híre és tisztelete gyor-
san elterjedt Szicílián kívül az egész 
Egyházban. A római misekánon 
megemlékezik róla, s ugyanazt teszi 
a karthagói kalendárium és minden 
régi vértanújegyzék is. Rómában 
Symmachus pápa egy régi templo-
mot szentelt neki a Via Aurelián, 
Nagy Szent Gergely pedig az egyko-
ri ariánus templomot szentelte a tisz-
teletére. Ereklyéinek fölemelésén és 
elosztásán kívül tiszteletének elterje-
dését szolgálta a 10. század óta saját 
ünnepi officiuma is.

Tűzvész és földrengés el-
len hívják oltalmul (a lávafolyam 
megállítása miatt). Hasonló ok-
ból ő az ércöntők, a kohászok és a 
bányászok védőszentje. A középkor-
ban a tizennégy segítőszent között 

szent áGota
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találjuk. Főleg a mellbetegek for-
dulnak hozzá. Az a gazdag szokás 
és hagyományvilág, amely nevé-
hez és ünnepéhez elsősorban Ka-
tániában fűződik, bizonyos voná-
saiban a kereszténységen kívüli 
elképzelésekre is emlékeztet. Mégis 
teljesen tarthatatlan az a fölfogás, 
amely az Ágota-tiszteletet az antik 
Izisz- vagy Koré-kultusz egyszerű 
folytatásaként akarja értelmezni.

A 6. századi Jeromos-féle mar-
tirológium február 5-re teszi Szent 
Ágota temetését. Ünnepét Rómában 
a 6. század óta ülik.

A legenda megőrizte Szent 
Ágotának azokat a szavait, amely-
eket bírája szemébe vágott, miután 
az szörnyű indulatában megcsonkít-
tatta: ,,Embertelen zsarnok! Nem 

szégyenled, hogy egy nő testéről azt 
vágatod le, amiből mint gyermeket 
anyád téged is táplált? Tudd meg, 
hogy lelkemben továbbra is épek 
melleim, melyeket Istennek szen-
teltem. Belőlük merítek erőt magam-
nak.’’

Ezek a szavak elevenen 
megőrizték a fiatal vértanú nő ké-
pét a kereszténység egész története 
folyamán.

Istenünk, ki mindenható erőddel 
a gyengébb nemnek is megadtad 
a vértanúság győzelmét, kérünk, 
engedd jóságosan, hogy akik Szent 
Ágota szűz és vértanú égi születés-
napját üljük, az ő példája szerint 
eljuthassunk Hozzád!

www.katolikus.hu

Áldd lelkem, áldd, fennen magasztald 
Uradat, aki megvigasztalt. 
Jézust, jóságos pásztorod, 
Ki érted messze vándorolt, 
Ölébe vissza sírva hítt, 
Aklába vállán visszavitt. 
Mert szenny közt, gaz közt görnye-
deztél, 
Sertések étkén töltekeztél, 
Arcod ten öklöd tépte-marta, 
Angyalod arcát eltakarta. 
Ki vétkeid vérzettje volt: 
Jézus tehozzád lehajolt, 
Magához némán fölemelt, 
Szegény lélekre, rádlehelt. 
És engedett a durva kéreg, 
Felujjongott a lelkem: Élek! 
Szívem aszályos sivatagja 

Új élet kútfőit buzogja. 
Mélyből lobog föl új meleg, 
És ébredeznek énekek. 
Pattanj fel ajkam néma zára 
A szabadultak új dalára! 
Egekbe hass, te meglelt ének: 
A szabadítás Istenének. 
Uram, kinek omló malasztja 
Mi vétkeinket túlvirrasztja, 
Ki előtt bűnnél több a bánat, 
Ítéletnél a bő bocsánat, 
Ó fogyhatatlan Irgalom, 
Tiéd a szívem és dalom. 
Engedd, előtted híven járjak, 
Akaratodra rátaláljak, 
És ne vétkezzem soha többé, 
Áldjalak Téged mindörökké.
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Hirdetések

A hónap első vasárnapján 15 órai kezdettel végezzük az Irgalmasság óráját, 
majd utána a Szentségimádást a Szent Anna kápolnában.

 Úgyszintén a hónap első vasárnapján tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést 
a plébániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek adományát!

Hétfőn Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. A hívek által hozott 
gyertyákat a szentmisék kezdetén fogjuk megáldani.

Kedden, Szent Balázs emléknapján, a szentmisék befejezéseként Balázs-
áldásban részesítjük a jelenlévő híveket.

Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódnak, hogy a 
hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat a jó Isten fizesse 
meg!

Első-péntekhez a szokott módon gyóntatunk.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 100.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
3 015.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

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!

A helyi baptista gyülekezet tartós élelmiszer gyűjtését szervezi a rászorul-
tak részére, melyből meleg ételt készítenek számukra. Kérjük a kedves híveket, 
hogy járuljanak hozzá ehhez a kezdeményezéshez. Aki tartós élelmiszert kívánna 
adományozni, a jövő hét folyamán ezt megteheti a plébánia irodájában naponta 
8-tól 12 óráig. Az eddigi adományokat köszönjük. Isten fizesse meg!
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Sion hegyéhez járultunk, az élő Isten városához
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Heti liturgikus naptár
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agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Rózsafűzér társ. † tagjaiért
Požehnanie pre dcéru
† Erzsébet és M

árta
II.
3.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
m

agyar
17:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

Szent R
ozália

Panzió
Szent A

ndrás
Sv. R

ozália

Rózsafűzér társ. élő tagjaiért
Szt. Júdás Tádé tiszteletére
† Ilona és szülők
B. pom

oc pre r. H
orváthovú

II.
4.

Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

16:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† M
ichal a rodičia

Szentlélek ajándékai D
ávidnak

† Szülők Erzsébet és B
éla

II.
5.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
Szent R

ozália
Sv. A

nna
Papi és szerzetesi hivatásokért
† M

ária
II.
6.

Piatok – Péntek
8:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Lelkes és Ivanics nagyszülők 
és gyerm

ekeik
† Pavol a rod. príslušníci
† Ing. Slepecky N

órika (2. évf.)
II.
7.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Élő Lucia
† Rodičia
† János és Irén

II.
8.

5. N
ED

EĽA
CEZ RO

K

ÉV
K

Ö
ZI

5. 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

† Jaros K
álm

án
† M

ichal Pastýr
Szándékra
Za duše v očistci
M

iséző pap szándékára

a szentmisék rendje
2015. február 2 – 8.
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