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Jób 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-19.22-23; 
Mk 1,29-39

„Napjaink futnak, mint a takács 
vetélője, eltűnnek, s nyomukban 

nem marad reménység.”

Aki látja az emberi élet s az 
egész világmindenség létezésének 
értelmetlenségét Isten nélkül, az 
bár talán észre sem veszi, ott áll Is-
ten színe előtt. Van a létezés értel-
metlenségének olyan éles észlelése 
és olyan félelmetesen pontos és 
hiteles kifejezése, amely jobban 
kiált a végső értelem, Isten után, 
mint sok szépen megfogalmazott, 
de a jelenségek felszínén megra-
gadó imádság.

Belegondoltál már abba, mi-
lyen gonosz és rosszindulatú lenne 
egy olyan isten, aki értelmes, szabad 
lényeket teremt, melyek képesek 
megpillantani szellemükben a vég-
telent, majd néhány évtizednyi 
fáradozás, néhány percnyi gyönyör 

után hagyná elpusztulni és ele-
nyészni őket, mint az állatokat? Mi-
lyen gonosz lenne az Isten, ha nem 
magát jelölte volna ki az angyal és 
az ember végső céljául! Nélküle (és 
a bűn következménye, hogy egyál-
talán lehet nélküle élni és látni a lé-
tezést) mindent, ami van, elborít a 
múlhatatlan szomorúság, keserűség 
és unalom.

A világon egyetlen létező sem 
unatkozik, csak az ember. Mert mi 
más az unalom, mint kijózanító felis-
merése és nyomasztó érzékelése en-
nek a létbeli hiánynak, annak, hogy 
a világ minden szépsége hiábavaló 
és elégtelen önmagában. Csehov 
drámájában, A három nővérben 
mondja valaki:

„Azt hiszem, az embernek 
hívőnek kell lennie vagy keresnie 
kell az igazságot, különben az élet 
sivár, sivár... Élni és nem tudni, 
miért repülnek a darvak, miért szü-
letnek a gyerekek, mire vannak a 
csillagok az égen... Vagy tudja az 



ember, miért él, vagy pedig minden 
hiábavaló ostobaság.”

Jézus – és a krisztusi ember – 
életében nincs helye az unalomnak. 
Istennel való bensőséges közössé-
gében fölragyog előtte mindennek 
az értelme, s azt a küldetést kapja, 
hogy ezt másoknak is megmutassa: 
Ment és hirdette az evangéliumot. 
Az örömhír hirdetése pontosan a 
létezés végső értelmét tárja föl: azt, 
hogy Isten a szeretet, s hogy örök 
szeretetre hívja az embert.

Aki megpillantja ezt a valóságot, 
egyfajta állandó sürgetésben él. 
Felismeri, hogy hivatása és ebből 
kisarjadó küldetése van, melynek 
teljesítése örömteli kötelesség, nem 

teljesítése visszazuhanás az értel-
metlenségbe: „Jaj nekem, ha nem 
hirdetem az evangéliumot!”

Érzed-e ezt a sürgetést? Át 
tudod-e adni az örömhírt minda-
zoknak, akikkel együtt élsz? Együtt 
tudsz-e érezni azokkal, akik roska-
doznak a létezés értelmetlenségé-
nek s az unalomnak nyomasztó 
súlya alatt? Akarsz-e mindenkinek 
mindene lenni, de legalábbis tie-
idnek segítője, támasza az üdvösség 
keresésében?

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

Évközi idő

2 Évközi 5. vasárnap

Skolasztika a nagy Nursiai 
Benedeknek, a nyugati szerzetes-
ség atyjának nővére volt. Életét csak 
Nagy Szent Gergely Benedek- élet-
rajzából ismerjük.

A testvérek Nursiából, a Szabin-
hegyvidék egyik városából származ-
tak, jómódú szülők gyermekei voltak. 
Benedek a tanulmányainak, majd a 
szerzetesi életnek szentelte magát, 
és így megtalálta a maga válaszát 
kora problémáira, Skolasztika pedig 
teljesen a felebaráti szeretet gyakor-
lásának élt az öregek és a betegek 
szolgálatában. Hű és áldozatos társa 
lett a fivérének. Megértette az esz-
ményekért folytatott küzdelmeit, 
segítette túljutni csalódásain, és 
imádságával támogatta munkáját.

Amikor Benedek Montecassi-
nón összegyűjtötte közösségét és 
megalapította kolostorát, oda is 
követte, hogy közelében lehessen. 
Későbbi hagyomány szerint Sko-
lasztika először Subiaco mellett a 
Roccabotte-kolostorban élt, később 
Piumarolában, Montecassino kö-
zelében. Évente egyszer találkozott 
a két testvér, hogy lelki társalgást 
folytassanak. Utolsó találkozásuk 
egy hirtelen támadt zivatar követ-
keztében -- Gergely pápa elbeszé-
lése szerint -- Skolasztika imád-
ságának eredményeképpen nyúlt 
meglehetősen hosszúra.

Egy Nápolyban talált, márvány-
ba vésett naptár szerint Skolasztikát 
február 10-én temették el. Rómában 

szent skolasztika
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a 12. század óta ülik ünnepét ezen a 
napon.

•

Nagy Szent Gergely pápa 
elbeszéléséből magunk elé képzel-
hetjük, hogyan játszódott le az a bi-
zonyos utolsó találkozás Skolasztika 
és Benedek között.

Skolasztikát halálsejtelmek 
töltötték el, de Benedeknek nem 

szólt róluk. Csak könyörögve kérte: 
,,Ne távozz el tőlem, ha beáll az 
éjszaka. Beszélgessünk hajnalhasa-
dásig a mennyei örömökről!’’

Benedek elcsodálkozott: ,,Ho-
gyan beszélhetsz így, nővérem? 
Teljességgel lehetetlen, hogy az 
éjszakát a kolostoron kívül töltsem!’’

Skolasztika nem válaszolt. 
Úgysem tudta volna bátyját rávenni, 
hogy ne tartsa meg a regulát. Ezért 
Istenhez fordult könyörgő imád-
ságával. Arcát tenyerébe rejtette, 
fejét az asztalra hajtotta. Amikor 
ismét föltekintett, az ég elsötétült. 
Felhőszakadásszerű eső zúdult alá, 
mennydörgések reszkettették meg 
a levegőt; senki sem kockáztathat-
ta meg, hogy kimerészkedjék az 
ítéletidőbe.

Benedek méltatlankodva ugrott 
fel: ,,Nővérem, mit műveltél?’’ Sko-
lasztika mosolyogva vonta vissza 
a helyére: ,,Látod, amikor téged 
kértelek, nem hallgattál meg. Most 
Istenhez imádkoztam, és ő rögtön 
meghallgatott. Most meg tudod ten-
ni!’’ Ezzel a kedveskedéssel szemben 
Benedek ugyanolyan tehetetlen volt, 
mint a villámlással és az esővel szem-
ben. Maradt tehát, és így hosszúra 
nyúlt a búcsúzás. Három nap múlva 
Benedek megtudta, hogy nővére 
örökre hazatért. Néhány testvér el-
hozta holttestét Montecassinóba. Ott 
abba a sziklasírba temették, amelyet 
Benedek magának készíttetett.

Kérünk Téged, irgalmas Is-
tenünk, Szent Skolasztika szűz ér-
demeiért tekints jóságosan házad 
népére, és ahogy imádságára zá-
port hullattál a földre, úgy közben-
járására áraszd el szívünket ke-
gyelmeddel!

www.katolikus.hu
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Február 14-e Szent Cirill (827–
869) és Szent Metód (815–885) 
liturgikus emléknapja. A görög fivé-
rek a szláv népeknek hirdették Krisz-
tus örömhírét, a liturgia népnyelvi 
elismerésén fáradoztak. A keresz-
tény kelet két apostolát, Európa társ-
védőszentjeit keleten és nyugaton 
egyaránt tisztelik.

Tesszalonikában születtek, egy 
Leó nevű császári hivatalnok gyer-
mekei voltak. Az elsőszülött, Metód 
keresztneve valószínűleg Mihály volt. 
A fiatalabb, Konstantin (Cirill a kolos-
tori neve volt) először szülővárosában, 
majd Konstantinápolyban tanult és 
tanított; a császárváros művelt körei-
ben „filozófus” néven ismerték. 858 
táján abbahagyta a tanítást, és visz-
szavonult abba a kolostorba, ahova 
bátyja már korábban belépett.

Szerzetes nevük jelentése kife-
jezi hivatásuk lényegét: a Cirill 
név a görög Kürioszból származik, 
amelyből a Krisztus, Úr név szár-
mazik. Jelentése: Istennek odaa-
jándékozott személy. Metód: olyan 
személy, aki valakit elkísér az úton, 
útitárs.

860-ban Cirillt és testvérét a 
kazárok közé küldték a Fekete-
tenger partjára; ekkor találták meg 
Kerszonban Szent Kelemen vértanú 
ereklyéit. III. Mihály császár kéré-
sére 864-ben Morvaországba mentek 
a görög fivérek. A közép-európai 
Nagymorva Birodalom lakói a mai 

csehek, morvák és szlovákok ősei 
voltak. Ratiszláv morva fejedelem 
szorgalmazta az evangélium szláv 
nyelvre való áültetését. „Népünk, 
amióta visszautasította a pogány-
ságot, a keresztény törvényt tartja 
meg. Nincs azonban mesterünk, aki 
képes lenne saját nyelvünkön elma-
gyarázni az igaz hitet.” 

Cirill és Metód a liturgia nép-
nyelvi elismerésén fáradoztak. Cél-
juk az volt, hogy a keresztény dog-
mákat szláv nyelven írt könyvekben 
gyűjtsék össze. Így született meg 
a glagolita ábécé, amelyet később, 
megalkotója nyomán, neveztek el 
cirill írásnak. Lefordították szláv 
nyelvre a Szentírást. A szertartá-
sok nyelvéül is a szlávot használ-
ták. „Meg voltak győződve arról, 
hogy az egyes népek nem mond-
hatják magukénak maradéktalanul 
a Kinyilatkoztatásról szóló tanítást, 
mindaddig, amíg azt nem hallották 
saját nyelvükön, és nem olvasták 
saját ábécéjük betűivel” – méltatta 
a két görög fivér apostoli géniuszát 
XVI. Benedek pápa. Cirill és Metód 
klasszikus példája annak, amit ma 
inkulturációnak nevezünk – mond-
ta XVI. Benedek. Minden népnek 
ötvöznie kell saját kultúrájával a 
kinyilatkoztatott üzenetet, és sa-
ját nyelvével kell kifejeznie annak 
üdvözítő igazságát.

Missziós munkájuk ellenérzést 
váltott ki a bajor püspökökből; 

szent Cirill s Metód
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különösen a szláv nyelv liturgi-
ai használatát támadták. A szláv 
liturgiát VIII. János pápa hagyja 
jóvá 880-ban: „Aki a főnyelveket, 
tudniillik a hébert, a görögöt és a la-
tint teremtette, ugyanaz teremtette a 
többi nyelvet is saját dicséretére és 
dicsőségére”.

Cirill, korának egyik 
legműveltebb görög személyisége 
volt. Fordításai mesterművek. Nem 
hátrált meg azokkal a latin kleriku-
sokkal szemben sem, akik csak a la-
tint, a görögöt és a hébert – a kereszt 
feliratának nyelveit – akarták 
engedélyezni az istentiszteletben. 
Határozottan szembe szállt min-
denkivel, aki a Krisztushoz vezető 
utat elzárhatta. 869. február 14-én, 
negyvennégy éves korában halt 
meg Rómában. Földi maradványai 
a római Szent Kelemen-bazilikában 
nyugszanak.

Metódot Pannónia és Mor-
vaország érsekévé nevezték ki; 
tizenhat éven át védelmezte ellen-
ségeivel szemben a pannon-morva 
egyháztartományt. A salzburgi 
püspök ösztönzésére egy bajor zsi-
nat elfogatta, elítélte, s több mint 
két éven át fogva tartották Ellwan-
gen kolostori börtönében. VIII. Já-
nos pápa közbenjárására 873-ban 
kiszabadult. A testi szenvedésekhez, 
a fogsághoz, az üldöztetéshez és 
a bizonytalansághoz lelki szenve-
dések is társultak. 885 virágvasár-
napján halt meg, és a morvaországi 
Velehrad (ma Staré Mésto) székes-

egyházában temették el.
A két fivér gyermekkora óta 

beszélte a szláv nyelvet. Az a 
meggyőződés határozta meg misz-
sziós tevékenységüket, hogy min-
den nép hivatalos az üdvösségre, és 
Krisztus minden emberért meghalt. 
Ezen egyetemes szemléletmódot 
Cirill saját filozófiai és teológiai 
elveiből vezette le: számára a filozó-
fia az isteni és emberi dolgokban eli-
gazító bölcsességet jelentette, amely 
Istenhez tesz hasonlóvá minket, 
embereket. Ennek legbelsőbb lé-
nyege a bölcsesség, a világnak azon 
szemlélete, amelynek segítségével 
behatolhatunk az isteni világba. 
Krisztus, „az emberek kedvelője” 
mindenkit el akar vezetni az igaz-
ság ismeretére, minden embert a 
bölcsesség részesévé akar tenni, 
görögöt és barbárt egyaránt – taní-
totta Cirill. „A nap nem ugyanúgy 
süt mindenkire? Nem ugyanazon a 
módon lélegzünk mindnyájan?”

Ünnepüket 1880-ban vették föl 
a római naptárba, július 5-re. 1897-
ben hetedikére, majd 1969-ben 
február 14-re, Cirill halála napjára 
helyezték át.

II. János Pál Pápa 1980. de-
cember 31-én kelt Egregiae virtutis 
kezdetű apostoli levelében Szent 
Benedek mellett a keresztény kelet 
két apostolát, Szent Cirillt és Szent 
Metódot Európa társ-védőszentjeivé 
nyilvánította.

Forrás: Magyar Kurír
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HirdetÉsek

Kedden, február 10-én, a plébánia nagytermében 17:00 órai kezdettel 
ft. Fehér Tibor káplán úr újabb erkölcsteológiai előadására kerül sor. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket.

Szerdán, február 11-én, a BETEGEK 23. VILÁGNAPJÁN, az esti szent-
mise a Szent András-templomban lesz bemutatva. A betegek szentségét a szent-
mise keretében szolgáltatjuk ki a jogosultak részére.

Pénteken a CSALÁDMISÉK keretén belül lesz bemutatva a szentmise a 
Szent Anna-kápolnában. Buzdítjuk, és szeretettel várjuk a családokat a szentmi-
sére!

Kérjük a tisztelt szülőket és az elsőáldozásra készülő gyerekeket, hogy a 
mai szentmise után szíveskedjenek leadni szentmisenaplójukat a sekrestyében 
– ellenőrzés céljából.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 250.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 3 
265.- 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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Heti liturgikus naptár
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8:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Szűzanya tiszteletére
† R

odičia: H
elena a Ernest

Szándékra
II.
12.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
Szent R

ozália
Sv. A

nna
Élő anya és fia
N

a úm
ysel

II.
13.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† O
ľga a M

ilan
† Csepy Erzsébet
Betegekért 

II.
14.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

K
ocsis és Stacho cs. † tagjai

† D
om

inik a M
ária

† Sztankay Em
ília és József

II.
15.

6. N
ED

EĽA
CEZ RO

K
ÉV

K
Ö

ZI
6. 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

† Pál és Erzsébet
† Rodičia: Pavol a K

atarína
† Béla, Irén, fiuk Béla
M

iséző pap szándékára

a szentMisÉk rendje
2015. február 9 – 15.

8 Évközi 5. vasárnap


