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(Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12)
Urunk megjelenése (Vízkereszt)
„Kelj föl tündökölve, mert jön világosságod, az Úr dicsősége ragyogott rád. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad” (Iz 60,1–2). Isten jelenléte a
világban és életünkben titok. „Bár még sötétség borítja a földet” - olyan titok
azonban, melyért munkálkodnunk kell. Ezt a rejtőzést láthatóvá tennünk, ez a
keresztény öröm. Hisz Isten epifániája, megjelenése maradandó közösséget és
maradandó örömet teremt.
Bach hat szólóhegedű szonátáját elemezve Helga Thöne feltárta,
hogyan „írta beléjük” Bach vezérfonalul az Istenről szóló tanítást. A g-dúr,
az á-moll, c-dúr, b-moll, d-moll és é-dúr szonáták az életünkben „rejtőző”
keresztény igazságok mentén rendezhetők el. Ex Deo nascimur (Istentől születünk), in Christo morimur (Krisztusban halunk meg), per Spiritum Sanctum
reviviscimus (a Szentlélektől újra élünk). Bach a szólóhegedű hangjait tudatosan az egyházi év vallásos koráljainak dallamával párbeszédben komponálta.
Gondos elemzés tárta fel ezt a rejtőző struktúrát. Megjelentettek egy olyan
CD-t, melyen párhuzamosan szólalt meg a hegedű és megválaszolt vallási korál (a D-moll partitában Luther húsvéti himnusza). Ezt a zenét hallotta
Bach, mikor zenében fogalmazta meg a Krisztusról szóló tanítást - mely tanítás rejtve marad az átlag hallgató előtt. A világ sem beszél közvetlenül Istenről,

rejti őt. Isten nincs nyilvánvalóbban jelen a világban, mint Bach „zenei szelleme”/gondolkodása a hegedű játékában.
Heródes és a bölcsek épp ilyen rejtőzést-feltárulást élnek át, más-más
módon. „Menjetek el, szerezzetek pontos értesülést a gyermekről; mihelyt
pedig megtaláltátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt”
(Mt 2,8). „Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek
a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával és leborulva imádták őt”
(Mt 2,10–11). Ma, a megnyilvánulás ünnepén Isten megtalálható rejtőzéséből táplálkozzunk. A szeretetet élni
– ezt kell megtanulnunk a
ráhagyatkozásban. Isten –
aki szeretet – megismerése
nem folyamatosan növekvő
tudás. A kinyilatkoztatás sem
események sorozata, melynek végpontja a tökéletes
ismeret lenne. Isten kinyilatkoztatása arányos elrejtőzésével. Minél többet
megmutat magából – annál inkább elrejtőzik. S ez a kinyilatkoztatás-rejtőzés
csúcspontja nem a megtestesülés, nem a keresztrefeszítés – hanem az Eukarisztia. Ahogyan Pascal mondja, a szent színek „az utolsó rejtekhely, ahová
mehet.” Nem véletlen a szeretet szakramentuma ez: az emberi szeretet az „a
végső hely, ahová mehet”. Személyes szereteted és a keresztény közösség
szeretete kinyilatkoztatásának és elrejtőzésének egyidejű csúcspontja.

Urunk megjelenése (Vízkereszt)
Az ünnep keleti eredetű, valószínüleg Alexandriából terjedt el. A Húsvét utáni második legrégibb ünnepünk, már a IV. században Rómában is ünnepelték. Ekkor az Úr születését nyugaton már december 25-én ünnepelték.
Az ünnep neve (Epiphania) két gondolatot egyesít: – keleten egy
király, vagy nagy úr érkezését, nagy ünneplését, vagy kitüntetés osztogatását
Theophániának, vagy Epiphániának (Isten megjelenésének) nevezték; - a keleti menyegzőhöz hasonlóan a „mennyek országát” is csak nagy ünnepléshez
tudták hasonlítani.
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A két gondolat egyesítésével az Epiphánia ünnepén Krisztus, a király,
az Isten bevonul városába, megünnepli mennyegzőjét jegyesével és naponta meghív és lakomán lát vendégül az Eucharisztiában. Az ünnep eredetileg
háromnapos volt, közben a napkeleti bölcsek látogatásáról, Jézusnak a Jordánban történt megkeresztelkedéséről és a kánai menyegzőről emlékeztek meg,
mert ezek a keresztségről, és az Oltáriszentségről szólnak.
Három előkelő és bölcs ember talán Bálám próféta jövendölése
nyomán, de isteni sugallatra elindult megkeresni a zsidók megváltóját. A
bölcsek számáról és nevükről a szentírás semmit sem mond. Az ajándékok
száma alapján következtetik, hogy hárman voltak. Ezt már Szent Leó pápa
feltételezte. A IX. században adták nekik a Gáspár, Menyhért, Boldizsár nevet.
Vannak olyan koraközépkori ábrázolások, ahol négyen szerepelnek. 1164-ben
Kölnbe kerültek az ereklyéik, a kölni dómban ma is látható művészi, középkori ereklyeszekrényük. A Szentírás bölcseknek nevezi őket, és csak a középkorban feltételezték róluk, hogy királyok, az adományok gazdagsága alapján,
valamint a 71. zsoltár jövendölése alapján.
Az ajándékok jelentését különbözőképpen értelmezték. Az arany
a királyi hatalmat jelképezi. A tömjén a főpapot jelképezte nyugaton, keleten
az anyának és gyermeknek szóló kellemes illatot jelentette. A mirha nyugaton
Krisztus szenvedését és eltemetését jelezte, keleten a tejképzést segítő gyógyszernek értelmezték.
Ezen az ünnepen több szentelménnyel is találkozunk:
• A vízszentelés az ősi keresztelési szokásra emlékeztet.
• Ma is megmaradt a szokás, hogy a szentelt vízből hazavisznek 		
a hívek.
• Lakásszentelés szokásos ezekben a napokban.
• Ekkor írják fel az ajtó fölé a királyok nevének kezdőbetüit és
az évszámot: 20 G. M. B. 14
• Eredetileg a három betű jelentése:
Christus Mansionem Benedicat = Krisztus áldja meg e hajlékot
Gondolat:
Jézus, királyunk és testvérünk jelenvaló és vendégségére hív!
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Egyházatyák a szentségekről
1. Kik lennének az Egyházatyák?
Az Egyházatya cím az ókori Egyház azon férfiainak (ill. néhány
nőjének, mint pl. Spanyolországi Egeria, Kr. u. 448) jár ki, akiket négy
megkülönböztető vonás köt össze: (1) állhatatos igazhitűség a tanításban, (2)
példamutató életszentség, (3) az Egyház elfogadása, (4) régiség. Manapság
néhány egyházi írónak is odaadják ezt a címet, akik ezeket a kitételeket csak
részben teljesítik (pl. Tertullianus, Órigenész, vagy Caesareai Euszébiosz).
Ezek az írók az Egyháznak tett felbecsülhetetlen szolgálataikért értendők az
Egyházatyák közé. Az Egyházatyák többsége püspök volt, néhány alacsonyabb papi rangot viselt, mint pl. Szent Jeromos, és egy kevés számú laikus
is van közöttük, mint pl. Alexandriai Kelemen, és talán Karthágói Tertullianus. A Katolikus Egyházban az ókor Keleten Damaszkuszi Szent Jánossal
(† Kr. u. 749), Nyugaton pedig vagy Nagy Szent Gergellyel († Kr. u. 604)
vagy Sevillai Szent Izidorral († Kr. u. 636) ért véget, így a patrisztikus kor
hét évszázadot ível át.
Keresztségről…
Szent Jusztinosz: I. Apológia, 61,2-4.
(Kr. u. 151)
Mindazokat, akik elfogadták és hitték, hogy igaz az, amiről beszélünk és tanítunk, és megfogadták, hogy ennek megfelelően élnek, amennyire
csak erejükből telik, megtanítják imádkozni, meg arra, hogy böjttel kérjék az
Istentől korábbi bűneik bocsánatát, és mi is velük imádkozunk és böjtölünk.
Ezután elvezetjük oda őket, ahol víz van, és ahogyan mi is újjászülettünk,
ugyanúgy ők is újjászületnek, a mindenség Atyja, uralkodó Istene és a mi
megváltónk, Jézus Krisztus, és a Szentlélek nevében elvégzik ezt a lemosdást a vízben. Krisztus ugyanis azt mondotta: Ha nem születtek újjá, nem
mentek be a mennyek országába… Izaiás próféta által hirdette meg… hogy
a megtérő bűnösök hogyan szabadulnak meg bűneiktől. Ezt mondotta: vessétek ki lelketekből a gonoszságot, tanuljatok meg jót tenni… Mosdjatok le,
legyetek tiszták,még ha bűneitek olyanok is lennének, mint a bíbor, olyan
fehérré teszem, mint a gyapjút, még ha olyanok is lennének, mint a skarlát,
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olyan fehérré teszem, mint a havat. És ha nem hallgattok rám, kard emészt
el benneteket, az Úr ajka mondja ezeket (Iz 1,16-20). Ennek jelentését mi
az apostoloktól tanultuk meg. Mert első születésünket mi nem ismertük,
a természet rendjének megfelelőképen a nedves magból lettünk szüleink
egyesülése útján, rossz szokásokban és silány nevelésben volt részünk, de
hogy ne maradjunk meg a szükségszerűség és a tudatlanság fiaink, hanem
a választásra, tudásra és előzőleg elkövetett bűneink bocsánatára eljussunk,
a vízben arra, aki elhatározta magát az újjászületésre és megbánta bűneit,
lehívják a mindenség Atyjának és uralkodó Istenének a nevét és mindössze
ezt mondják a fürdőbe vezetett felett, amikor azt lemossák.
Forrás: www. depositum.hu
„Az isteni gyermeket, ki ma kijelentetett a három szent bölcs előtt,
dicsérjük és áldjuk őt.
Szép jel és szép csillag, szép napunk támadt, szép napunk támadt,”
					
(Hozsanna énekeskönyv, 43. ének)
Az Egyház, amikor nyolc napon át ünnepel egy-egy jelentős misztériumot, csodálatosan ki tudja fejteni az üdvtörténet egyes eseményeit. Bár
a II. Vatikáni Zsinat több nyolcadot eltörölt, a Vízkereszt is, több mint ezer
éven keresztül, a karácsonyi ünnepkör ilyen kiemelkedő részének számított.
Énekeink is ezt a történelmi hagyományt őrzik, amikor a liturgia három, az
idősíkban bizony nagyon is távoli történéseket sűrített egységbe. Ezt fejezi
ki nagyszerűen az ünnepsor egykor gyakrabban használt neve, az Ephiphania, Úr-megjelenés, vagy a még régebbi Theophania, Isten-megjelenés kifejezések. A vízkereszti mise hivatalos kezdő éneke, az introitus adja meg,
közli az tényt:
„Íme, eljött az Uralkodó, az Úr, s kezében az uralom, a hatalom és az ország.”
A pár nappal ezelőtt még csupán csecsemőként ünnepelt Jézust
Vízkeresztkor már teljes isteni megnyilvánulásában ünnepeljük, Istenségét
három jelben nyilvánította ki: a napkeleti bölcsek imádásában, a megkeresztelkedésekor és a kánai menyegző alkalmával.
„Mind eljőnek Sábából, aranyat és tömjént hozván * és hirdetik az
Úr dicsőségét” - énekeljük a válaszos zsoltárban.
„hogy egyek legyenek”				
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A kánai menyegzőre, bár a Hozsanna énekeskönyv közöl éneket,
számunkra, komáromiaknak ismeretlen, nem igazán énekeljük. Majd az új
liturgia szerint, az egykori nyolcad végén kiemelt keresztelést, most a Vízkeresztet követő vasárnapon ünnepeljük, s énekeljük:
„János áll a part felett, véle hívő nagy sereg.
S íme Jézus lép oda, mint a hajnal csillaga.
Nincs homály, itt a nap, minden új fényt kap.
És az Úr a vízbe lép bűnös ember másakép
És meghajtva szent fejét, kéri a kereszt jelét.
Nincs homály, itt a nap, minden új fényt kap.”
				

(Hozsanna énekeskönyv 45. sz. ének)
Stubendek László

Hirdetések
A hónap, és egyben az új év első vasárnapján 15:00 órától Szentségimádást végzünk a Szent András plébániatemplomban.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 100.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 100.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
A Szlovák Püspöki Kar támogatásával, 2013 decemberében létrejött a
TÁRSULAT A CSALÁDOKÉRT közösség, melynek célja a családok támogatása. Kérjük a kedves híveket, hogy vigyék magukkal a kihelyezett
szórólapot.
Kérjük a kedves testvéreket, hogy jelentsék be azon betegeket, akik
első pénteken szeretnének gyónni és áldozni. Kérjük a lakcímüket és telefonszámukat.
Ugyancsak kérjük azokat a testvéreket, akik szeretnének megáldatni
otthonukat, hogy szándékukat jelentsék be az irodában, megadva címüket és
telefonszámukat. Köszönjük!

				
www.revkomaromiplebania.hu
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Heti liturgikus naptár
5. vasárnap – Karácsony 2. vasárnapja
(Becket Szent Tamás)
Sir 24,1-4.12-16; Zs 147; Ef 1,3-6.16-18; Jn 1,1-18
6. hétfő URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT (főünnep)
Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a; Mt 2,1-12
7. kedd
(Penyaforti Szent Rajmund)
1Jn 4,7-10; Zs 71; Mk 6,34-44
8. szerda
1Jn 4, 11-18; Zs 71; Mk 6, 45-52
9. csütörtök
1Jn 4,19-5,4; Zs 71; Lk 4,14-22a
10. péntek
1Jn 5, 5-13; Zs 147; Lk 5,12-16
11. szombat
1Jn 5,14-21; Zs 149; Jn 3,22-30
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A szentmisék rendje
2014. január 6 – 12.

I.
8.

I.
7.

I.
6.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Štvrtok – Csütörtök
Piatok – Péntek

I.
9.
I.
10.
Sobota – Szombat
KRST KRISTA PÁNA

I.
11.
I.
12.

URUNK
MEGKERESZTELKEDÉSE

Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej

magyar
magyar
slovenská

magyar
slovenská
magyar
slovenská

8:00
9:00
11:00
17:00
8:00
10:00
17:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Anna

† Erzsébet és Dezső
† Rudolf a Jozef
† János és Ágnes
Na úmysel

Hálából a 65. életévert
Szándékra
Na úmysel

† Árpád és Károly
† Štefan a rodičia
Szándékra

Rózsafűzér társ. † tagjaiért
Na úmysel

Na úmysel
Rózsafűzér társ. élő tagjaiért
Szándékra
Szándékra

slovenská
magyar
magyar
magyar

magyar
slovenská

Na úmysel
† Testvérekért
† Szabó Ernő

7:00
8:00
9:00
17:00
8:00
17:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

slovenská
magyar.
magyar

† Pál és Erzsébet
Na úmysel
Miséző pap szándékára
Na úmysel
Miséző pap szándékára

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Szent Anna

7:00
8:00
17:00

8:00
17:00
17:00

8:00
9:00
11:00
17:00
17:00
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