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A legtisztább ragyogás felé…

Karácsony és az azt megelőző 
adventi idő Isten történelmi közele-
dését ragadja meg. Jézus Krisz-
tusnak, Isten Fiának testté válását 
ünnepeljük, amelyet talán a fény 
szimbóluma fejez ki a legtalálóbban. 
Erről tanúskodik az Egyház oly fön-
séges liturgikus ünneplése is.

Az isteni fény mintegy 
robbanásszerűen betör a sötétséggel 
és megoldatlan problémákkal teli 
világba. Ez a fény mindenekelőtt 
ismeretet jelent, a hazugság és a tu-
datlanság sötétségével szemben az 
igazságot jelenti. A fény ugyanakkor 
éltet bennünket, megjelöli utunkat. 
Mivel meleget áraszt, így szeretetet 
is jelent. Ahol szeretet van, ott pedig 
fény támad a világban, ahol gyűlölet 
uralkodik, ott a világ sötétségbe bo-
rul. A betlehemi istállóban megjelent 
az a nagy Fény, amelyre a világ vára-
kozik: Jézus Krisztus, a világ vilá-
gossága. A jászolban fekvő Gyermek-

ben Isten megmutatja dicsőségét, – a 
szeretet dicsőségét, amely önmagát 
adja, amely meg megfosztja magát 
minden nagyságától, hogy elve-
zessen bennünket a szeretet útjára. 
A betlehemi fény soha nem hunyt 
ki. Az évszázadok során megérintett 
férfiakat és nőket. Ahol megjelent a 
Gyermekbe vetett mély hit, ott ki-
virágzott a szeretet, a mások iránti 
jóság, a gyöngék és szenvedők iránti 
gondoskodó figyelem és a meg-
bocsátás kegyelme is. Azok, akik 
befogadták őt, készen álltak Isten 
szavának befogadására. Életük nem 
zárkózott el mások elől: szívük nyit-
va állt, legbensőbb énjük várta Isten 
eljövetelét. Éberségük készség volt, 
hogy meghallják a szót, hogy elin-
duljanak; várták a fényt, hogy mu-
tassa meg nekik az utat.

A Jézusban felragyogó fény azt 
jelzi, hogy Isten mindenkit szeret, 
mert mindnyájan teremtményei 
vagyunk. Egyesek azonban bezárták 
előtte lelküket, szeretete nem talált 
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befogadásra. Ezek a személyek azt 
hiszik, hogy nincs szükségük Is-
tenre, elutasítják Őt. Mások, akik ta-
lán erkölcsileg ugyanolyan bűnösek, 
legalább szenvednek emiatt. Várják 
Isten eljövetelét. Tudják, hogy szük-
ségük van jóságára. Várakozásra 
nyílt szívükbe beléphet Isten vilá-
gossága, és vele együtt a béke. Isten 
olyan személyeket keres, akik köz-
vetítik a többiek felé békéjét.

Karácsony igazi misztériuma 
az a belső ragyogás, amely ebből 
a Gyermekből árad, s amely min-
den gyermeken, még a meg nem 
születetten is visszatükröződik, s 

amelyet csak szeretni lehet, és sze-
retnünk is kell. Mert minden gyer-
mekben, minden emberi életben a 
megtestesült Isten szeretetének jelét 
kapjuk ajándékba. Hagyjuk, hogy 
ez a benső ragyogás szívünkben is 
meggyújtsa Isten jóságának lán-
gocskáját, szeretetünkkel vigyük 
el a világba a fényt! Őrizzük meg 
hűségesen és ajándékozzuk oda má-
soknak, hogy Krisztus fénye békét 
hozzon, elsősorban plébániaközös-
ségünk családjainknak életébe.

ft. ThLic. Fóthy Zoltán PhD.

Joseph Ratzinger 
karácsonyi gondolataiból

Karácsony ünnepén mindannyian 
szívünkből kívánjuk, hogy hajszolt 
jelenünkbe egy kis nyugalom és 
öröm költözzék, hogy megérintsen 
bennünket Istenünk jósága, és így új 
erőt merítsünk a továbbhaladáshoz. 
Amikor a karácsony nekünk szóló 
üzenetéről akarunk elmélkedni, ta-
lán hasznos lehet, ha vetünk egy 
pillantást az ünnep kialakulásának 
történetére. Az egyházi év ünne-
pei először nem Krisztus születése, 
hanem a feltámadásába vetett hit 
köré rendeződtek. A keresztények 
eredendő ünnepe így nem a karácsony, 
hanem a húsvét. Hiszen valójában 
csupán a feltámadás alapozta meg 
és engedte egyházzá szerveződni a 

keresztény hitet. Ezért már Antio-
chiai Szent Ignác is (Ö117) úgy jel-
lemzi a keresztényeket, mint akik 
„már nem a Szombatot tartják meg, 
hanem az Úr napja szerint élnek“: 
kereszténynek lenni a feltámadás-
ból eredő húsvét szerinti életet 
jelenti, amelyre minden vasárnap 
emlékezünk. Elsőként Római Hip-
polütosz jelölte meg Jézus szüle-
tése napjaként december 25-ét, 204 
körül írt Dániel-kommentárjában; őt 
megelőzően Bo Reicke bázeli egze-
géta utalt emellett az ünnepek rend-
jére, amely szerint Lukács evangéli-
uma a Keresztelő és Jézus születését 
egymásra vonatkoztatja. Ebből az 
következnék, hogy evangéliumában 
már Lukács is december 25-ét té-
telezi Jézus születésnapjának. Ezen 
a napon emlékeztek meg akkoriban 

ÖkÖr és szAmár A jászolnál
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a Makkabeus Júdás által bevezetett 
templomszentelési ünnepről, s így 
Jézus születésének dátuma egyben 
azt is jelképezné, hogy általa, aki Is-
ten világosságaként ragyogott fel a 
téli éjszakában, a templom valóban 
megszentelődött: Isten közénk 
érkezett a földre. Bárhogy legyen is, 
karácsony ünnepe határozott formát 
a kereszténységen belül csak a 4. 
században öltött, amikor kiszorította 
a győzedelmes napisten római ünne-
pét, és Krisztus születését mint az iga-
zi világosság győzelmét értelmezte. 
Bo Reicke feljegyzéseiből is 
egyértelműen kiderül, hogy ezáltal 
a pogány ünnepnek a kereszténység-
be való beolvasztása mellett egy 
régi zsidó-keresztény hagyomány is 
folytatódik. Mindenesetre karácsony 
emberi melegsége, amelynek követ-
keztében ez az ünnep megelőzte a 
feltámadás ünnepét - csak a közép-
korban alakult ki. A karácsonyi ünnep 
ezen új vonásának felerősödésében 
nagy szerepet játszott Assisi Szent 
Ferenc mély szeretete az ember Jé-
zus, a velünk lakó Isten iránt. Ferenc 
első életrajzírója, Celanói Tamás így 
szól erről második életrajzában: „A 
gyermek Jézus születését minden 
más ünnepnél örvendezőbb lélekkel 
ülte meg; azt szokta mondani, hogy 
ez az ünnepek ünnepe, melyen a 
kisdeddé lett Isten emberi emlőkön 
csüggött. Gondolatban mohó vágy-
gyal simogatta végig a maga elé 
képzelt gyermeki tagokat, és a Kis-
ded iránti részvét, mely mélyen 

beleszántott lelkébe, arra kész-
tette, hogy gyermek módjára édes 
szavakat gügyögjön. Jézus neve 
olyan volt szájában, mint a lépes-
méz.“ Ahogyan Celanói Tamás ír 
első életrajzában erről a jászolos 
szentestéről, megindító, és döntően 
hozzájárult ahhoz, hogy a jászol-
állítás, e szép szokás elterjedhetett. 
Joggal mondhatjuk hát, hogy a grec-
ciói éjszaka valósággal újra mega-
jándékozta karácsony ünnepével a 
kereszténységet, úgy, hogy annak 
üzenete, különös melegsége és em-
beriessége, Istenünk emberiessége 
át tudta járni a lelkeket, és a hitnek 
új dimenziót adott. A feltámadás ün-
nepe Istennek a halált legyőző és az 
eljövendő világba vetett reményre 
tanító hatalmára irányította a figyel-
met. Karácsonykor azonban Isten 
védtelen szeretete, alázata és jósága 
válik láthatóvá, amely kiszolgáltatja 
magát nekünk ebben a világban, s 
amely által az életnek és a szeretet-
nek egy új módjára akar megtanítani 
minket. pogány ünnepnek a keresz-
ténységbe való beolvasztása mellett 
egy régi zsidó-keresztény hagyo-
mány is folytatódik.

Mindenesetre karácsony emberi 
melegsége, amelynek következté-
ben ez az ünnep megelőzte a feltá-
madás ünnepét - csak a középkorban 
alakult ki. A karácsonyi ünnep ezen 
új vonásának felerősödésében nagy 
szerepet játszott Assisi Szent Fe-
renc mély szeretete az ember Jézus, 
a velünk lakó Isten iránt. Ferenc első 
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életrajzírója, Celanói Tamás így szól 
erről második életrajzában: „A gyer-
mek Jézus születését minden más 
ünnepnél örvendezőbb lélekkel ülte 
meg; azt szokta mondani, hogy ez az 
ünnepek ünnepe, melyen a kisdeddé 
lett Isten emberi emlőkön csüggött. 
Gondolatban mohó vággyal simogat-
ta végig a maga elé képzelt gyermeki 
tagokat, és a Kisded iránti részvét, 
mely mélyen beleszántott lelkébe, 
arra késztette, hogy gyermek mód-
jára édes szavakat gügyögjön. Jé-
zus neve olyan volt szájában, mint a 
lépesméz.“ Ahogyan Celanói Tamás 
ír első életrajzában erről a jászolos 
szentestéről, megindító, és döntően 
hozzájárult ahhoz, hogy a jászol-
állítás, e szép szokás elterjedhetett. 

Joggal mondhatjuk hát, hogy a grec-
ciói éjszaka valósággal újra mega-
jándékozta karácsony ünnepével a 
kereszténységet, úgy, hogy annak 
üzenete, különös melegsége és em-
beriessége, Istenünk emberiessége 
át tudta járni a lelkeket, és a hitnek 
új dimenziót adott. A feltámadás ün-
nepe Istennek a halált legyőző és az 
eljövendő világba vetett reményre 
tanító hatalmára irányította a figyel-
met. Karácsonykor azonban Isten 
védtelen szeretete, alázata és jósága 
válik láthatóvá, amely kiszolgáltatja 
magát nekünk ebben a világban, s 
amely által az életnek és a szeretet-
nek egy új módjára akar megtanítani 
minket.

Gyerekeknek
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A Kárpát-medence számos ma-
gyarlakta területén már évek óta 
általánosan használt énekeskönyv, 
az először 1985-ben megjelent 
ÉNEKLŐ EGYHÁZ RÓMAI KA-
TOLIKUS NÉPÉNEKTÁR.

Most az új egyházi év kezdetétől  
(Advent 1. vasárnapja) itt a Szent 
Rozália templomban is bevezetjük 
az Éneklő Egyház Népénektár 
használatát a már közismert Hozsan-
na énekeskönyvvel párhuzamosan.

Egyenlőre 50 darab Éneklő Egy-
ház könyvet helyeztünk el az újságok 
mellett, amelyet a Kedves Hívek  a 
szentmisén használhatnak.

Kérésünk, hogy ezeket a plébánia 
pecsétjével megjelölt könyveket sen-
ki ne vigye el magával!

A kézzel kirakott számok a HO-
ZSANNA énekszámai.

A villany (piros) kijelzőn az 
ÉNEKLŐ EGYHÁZ énekszámai 
jelennek meg.

Az ÉNEKLŐ EGYHÁZ  a ma-
gyar római katolikusok kézikönyve, 
melyben az énekek mellett imád-

ságokat, szertartásrendeket, hitbéli és 
liturgikus tanításokat is találunk. A II. 
Vatikáni Zsinat útmutatásai szerint a 
liturgiában tudatosan, tevékenyen és 
gyümölcsözően kell résztvennünk. 
Ezt segítik a könyv liturgikus ma-
gyarázatai.  Az ÉNEKLŐ EGYHÁZ 
bőségesen osztja a híveknek az Egy-
ház imádságos kincsét: a zsoltárokat. 
könyörgéseket, himnuszokat, az egy-
házatyák szavait.

A könyv a templomok gazdag 
liturgikus és ájtatossági életére 
buzdít. Olyan közösségekre gondol, 
melyek nem érik be a legkevesebb 
kötelezővel, hanem igyekeznek a 
liturgiát illő dísszel, gondossággal, 
lélekemelő ünnepélyességgel vé-
gezni.

Kérjük a Kedves Híveket, hogy 
az ÉNEKLŐ EGYHÁZ Nép-
énektárat érdeklődéssel fogad-
ják és használják! (Akinek anyagi 
lehetőségei megengedik, javasoljuk 
saját ÉNEKLŐ EGYHÁZ Népének-
tár megvásárlását és használatát.)

Stubendek István

kedves Hívek!

Áldott és kegyelmekben gazdag 
karácsonyi ünnepeket kívánunk 

egyházközösségünk minden kedves tagjának!

a komáromi Szent András Plébánia lelkiatyái
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Hirdetések
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a karácsony előtti gyóntatás a mai 

napon 15 órakor kezdődik a Szent András plébánia-templomban.
Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy hétfőn, 2015. december 21-én, 18 órai 

kezdettel a Komárom-i Kamarazenekar karácsonyi hangversenyére kerül sor a 
Szent András plébánia-templomban. Az előadandó művek Arcangelo Corelli, 
Johann Sebastian Bach és Georg Fridrich Händel alkotásaiból lettek kiválasztva. 
Művészeti vezető és karmester: Medveczky Szabolcs.

2015. december 27-én, Szent Család vasárnapján, a templomban jelen lévő 
házastársak megújíthatják házassági fogadalmukat. Kérjük őket, hogy egyazon 
szentmisére jöjjenek.

Ugyancsak Szent Család vasárnapján lesz előadva a gyermekek által be-
gyakorolt Betlehemes előadás a plébánia nagytermében 15 órai kezdettel. Az 
előadásra megkülönböztetett szeretettel hívjuk azokat a híveket, akik a karácso-
nyi ünnepeket egyedül töltenék. Őket az előadás után külön is várnánk egy kis 
közös beszélgetésre, agapéra. Kérjük, hogy aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, 
a szentmise után jelezze a sekrestyében. Egyben a kedves hívek segítségét is sze-
retnénk kérni, hogy amennyiben lehetőségeik engedik, járuljanak hozzá az aga-
péhoz sós és édes süteményekkel  Hozzájárulásukat leadhatják december 27-én 
8.00 - 12.00 között a plébánia nagytermében. Segítségüket Isten fizesse meg!

A PORTE Polgári Társulás 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 adományokat Isten fizesse meg!

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 380.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 13 
567.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

2016. január 23-án a plébánia épületében magyar-szlovák plébániai bál 
valósul meg. Azok a testvérek, akik a múltban már részt vettek ilyen plébániai 
bálon, bizonyára emlékeznek még azok hangulatára. A belépő ára 10.- EUR. A 
belépőket vagy a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában lehet megvásárolni.

Ugyancsak egy másik magyar-szlovák plébániai bál is szerveződik, ami 
2016. február 6-án valósul meg a Selye János Egyetem éttermében.

Az Irgalmasság Kapuja megnyitása alkalmából ft. Kiss Róbert, kanonok, 
püspöki helynök megáldott egy Isteni Irgalmasság képet, melyet az Irgalmasság 
Kilencedét végezni vágyó hívek magukhoz vehetnek kilenc napra lakásukba. A 
sekrestyében lévő jelentkező lapon lehet ezen igényüket bejegyeztetni a kedves 
híveknek a Szent András plébánia-templomban.
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20. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA
Mik 5,1-4; Zs 79; Zsid 10,5-10; Lk 1,39-45
Betlehem, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen
21. hétfő
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken
22. kedd
1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56
Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle

23. szerda
Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat
24. csütörtök
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad
25. péntek: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását
26. szombat: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)
ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30; Mt 10,17-22
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet

Heti liturGikus nAptár
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X
II.

21.
Pondelok – H

étfő
6:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

Za m
atku a syna – poďakovanie

Élő A
ndrea testvérünkért

† Csillag Ferike
X

II.
22.

U
torok – K

edd
6:00 

m
agyar

10:00 
m

agyar
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Panzió
Sv.O

ndrej

† A
nežka

Szándékra
† Ladislav, M

arta a Vojtech
X

II.
23.

Streda – Szerda
6:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

Poďak. a požehn. pre Valiku
Ziška cs. † tagjaiért
† Varga János (8. évf.)

X
II.

24.
Štvrtok – C

sütörtök
22:00 slovenská
24:00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

† Rodičia a st. rodičia
H

ívekért

X
II.

25.
Piatok – Péntek

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

Bartakovics, N
évéry, Farkas cs. 

élő és † tagjaiért
† Rudolf, Zlatica a st. rodičia
† M

ária
M

iséző pap szándékára
X

II.
26.

Sobota – Szom
bat

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. R
ozália

Szent A
ndrás

† István és G
abriella

† Pavol a Juliana
† M

argit és László
† Ľudm

ila
Szándékra

X
II.

27.
N

ED
EĽA

SV
Ä

TEJ RO
D

IN
Y

SZEN
T CSA

LÁ
D

 VA
SÁ

RN
A

PJA

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

N
évery cs. † tagjaiért

† Rudolf
† Pfliegler Eduard
† Rod. Valéria a Vendelín
M

iséző pap szándékára

A szentmisék rendje
2015. december 21 – 27.
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