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Jézus keresztsége – az én keresztségem
Keresztelő János bűnbánati keresztséget hirdetett. Aki vállalta ezt a
jelet, alámerült a folyóban, és új emberként emelkedett fel. Jézus is beáll a
sorba, nem azért, mert neki tisztulnia kellett volna bármitől is, hiszen mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve.  Éppen azért kérte János keresztségét, mert egészen vállalni akarta ember voltunkat. Nem kívülállóként jött
közénk, hanem valóságos emberként.
A keresztelés szertartásában valami hasonló történik. A görög elnevezés alámerítést jelent. A keresztségben a régi ember meghal, alámerül a
vízbe, és új ember lép ki onnan. A vízzel való leöntés, amely már az I. század
végén megjelenik az egyház gyakorlatában, ugyanezt fejezi ki.
Mit jelent számomra, hogy megkeresztelt ember vagyok?
A keresztény ókorban éveken át készültek a jelöltek a keresztségre.
Ezalatt nem csak a hit ismeretét kapták meg, hanem életüket is igyekeztek kereszténnyé formálni. Ugyanakkor a szentség felvétele után se hagyták
magukra őket, következett a misztagógia időszaka, amelyben megerősítették
mindazt, amit megtanultak.
Az V. század táján, amikorra a társadalom kereszténnyé vált, gyakorlattá vált a gyermekek megkeresztelése. Azért volt ez lehetséges, mert a család vállalta, hogy a gyermeket bevezeti a keresztény életbe, mert a keresztény
közösség ott állt a felnövekvő ember mellett, a felnőtté váló ember körül.
Így a keresztény életbe való bevezetés, a hit megerősítése, a keresztény élet
formálása egy egész élet feladata lett.

Jézus keresztségét ünnepelve gondoljuk végig, miben kell nekem
fejlődnöm, alakulnom! Hol kell megerősödnöm? Ha megtaláltam, akkor
bátran induljak útnak! Nézzünk szét környezetünkben! Kik azok, akiket jó
lenne közelebb hozni a közösséghez, a keresztény élethez? Milyen sokan
vannak, akik ugyan meg lettek keresztelve, de nem kerültek bele a keresztény élet vérkeringésébe! Őket hogyan tudjuk megszólítani?
Az első keresztények életükkel vonzották a mellettük élőket a közösség felé. Az én életem mennyire vonzó, mennyire hívogató?
Fülöp Ákos

Árpádházi Szent Margit
Január 18.
*Klissza (Dalmácia), 1242.
†Nyulak szigete (ma: Margitsziget), 1270. január 18.
Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkárisz Mária
bizánci hercegnő volt. Margitot még a szíve alatt hordozta édesanyja, amikor
a tatárok Batu kán vezetésével, 1241-ben Wahlstattnál megsemmisítették a
németek és lengyelek egyesült seregét, majd a vértől és a győzelmi mámortól
megittasodva betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte föltartóztatni
őket a Sajónál, de borzalmas vereséget szenvedett, s Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők végső szükségükben a születendő gyermeket Istennek ajánlották. És a lehetetlen megtörtént: messze Belső-Ázsiában meghalt a nagykán,
s Batu a Duna-Tisza táján meghódított hatalmas területeket hátrahagyva,
összegyűjtötte lovasait, és sietve távozott kelet felé, hogy le ne késsen az osztozkodásról.
Béla és Mária nem vonakodott fogadalmát teljesíteni: amikor Margit
hároméves lett, átadták a domonkos nővéreknek Veszprémben.
A domonkosok rendi családja, amelyben Margit felnövekedett, még
csak néhány évtizede létezett. Még telítve volt az első buzgalom frissességével
és töretlenségével. A vezeklés mindenekelőtt a szeretet önfeláldozó tetteiben,
betegek gondozásában, bélpoklosok ápolásában nyilvánult meg.
Ebben a szellemben nőtt fel Margit. Béla király, leánya részére új
kolostort építtetett a Duna egyik szigetén (Nyulak szigete, ma Margitsziget),
Buda közelében. Itt tett fogadalmat Margit 1254-ben. Különböző kijelentései értésünkre adják, hogy a tizenkét éves leány tudta, mit tesz, amikor letette
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fogadalmát Humbert rendfőnök előtt. Isten kétszer is nagyszerű lehetőséget
adott neki arra, hogy az egész világ előtt bebizonyítsa: ő teljesen szabadon és
szívének teljes odaadásával szentelte magát az Úrnak. Kétszer is lett volna rá
lehetősége, hogy Rómától felmentést kérjen a fogadalma alól. Atyja ugyanis kétszer is fölkereste a kolostorban házassági ajánlattal, mindkét alkalommal biztosítva őt arról, hogy a fölmentést Róma minden bizonnyal meg fogja
adni, hiszen a kilátásba helyezett házasságok igen nagy politikai előnyökkel
járnának. Az első kérő a lengyel király volt, a második Ottokár cseh király.
Margit mindkettőt határozottan visszautasította.
Szenttéavatási aktái megmaradtak, s nővér- és kortársainak, élete tanúinak sok értékes és hitelt érdemlő vallomását is tartalmazzák. Értésünkre adják,
hogy Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú megtartása,
a kemény önsanyargatás, s a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő betegek
szolgálatában való hősies kitartás. Egy szolgáló, akit csodával határos módon
mentett meg a megfulladástól, a szenttéavatási akták szerint így tanúskodott:
,,Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe. Alázatosabb volt, mint mi,
szolgálóleányok.’’
Életének alapszabálya egészen egyszerűen hangzik:
Istent szeretni,
magamat megvetni,
senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.

Magyar költők az Istenkeresés útján
Dsida Jenő: Hideg téli est
Életünk hulló karácsonyfáján
halkan repesnek a lángok.
Fölöttünk és bennünk hömpölyög
a hidegáramú csönd.
Mosson ki, vigyen magával
fodros hátán mindent, ami volt:
esdő várakozások meddőségét,
kulcsoltkezű, hasztalan imákat.
„hogy egyek legyenek”

Hópárnás nagy fenyők alatt
üljünk le a törpék közé,
burkolózzunk a hallgatásba
s húnyjuk le félig a szemünket.
S míg csillagok kezdenek pislákolni,
töprengjünk az eljövő felől:
hogyan kellene megszólalni?
S mindent elülről kezdeni?
  

3

Egyházatyák a szentségekről
Jeruzsálemi Szent Cirill: Hitoktató beszédek:
A bérmálás szent kenetéről, 21,3; 22,7 (Kr. u. 350)
Egyébként vigyázz, ne tekintsd ezt a kenetet közönséges dolognak.
Mert miként az Eucharisztia kenyere, ha a Szentlelket lehívták rá, nem
közönséges kenyér már, hanem Krisztus teste, éppúgy ez a szentkenet az
áldó könyörgés után már nem tartalmatlan, nem is -- mint valaki mondhatná
-- közönséges kenet, hanem Krisztus adománya és a Szentlélek ható eszköze,
ezzé vált az ő istenségének jelenléte által. Jelképesen kenik fel homlokodat
és más érzékszerveidet. Mikor látható kenettel kenik fel a testet, akkor a
lelket az éltető Szentlélek szenteli meg. ,Gazdagon öntesz olajat a fejemre.”
Akkor öntött gazdagon olajat a fejedre, mikor homlokodon fölkent az Istennek azzal a pecsétjével, mellyel meg vagy jelölve, hogy a pecsét lenyomata
légy, az Isten szentelményévé.
Kommentár:
A kezdeti időkben a keresztség és a bérmálás szentsége nem volt
külön választva, hanem ugyanazon liturgikus cselekményen belül szolgáltatták ki a katekumeneknek (keresztségre készülők) mind a két szentséget. Ez
ma, a keleti rítusban tovább él.
Soha ne gondoljuk, hogy a régi nagy gondolkodók, tudós egyházatyák, következetlenek lettek volna tetteikben, gondolataikban - hiszékenyek lettek volna. Sőt, igenis magas szinten tudtak lépést tartani a kor kihívásaival. Minél magasabban szárnyalt az elme, annál mélyebben szántott
a lélek. Csak az ilyen magatartás eredményezte, hogy igenis nagy becsben
tartották a misztérium valóságát, s az azt kifejező jeleket. Ilyen volt szent
Cirill is és a jelen írásban tanúságot tesz erről a szent olajt említve, amivel
megkenték a keresztelendőket. Ugyanis a jeleknek fontos funkciójuk van/
volt, amely mint megjelenítő eszköz, az isteni kegyelem eszköze, hogy mi is
Isten szentelményévé legyünk… vagy akár egy élő tabernákulummá…
Péter, káplán atya
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Milyen jó, hogy Jézus megkeresztelésének ünnepén a szószékről
hirdetett írás nem csak szóban, fennhangon hangzik el, hanem művészi megformálásban, képi ábrázolásban is megjelenik szemeink előtt.
Fontos tudatosítani, hogy templomaink művészi (!) díszítése, képekkel, szobrokkal ékítése egyáltalán nem öncélú! Az ige, a hitigazságok
teljesebb megélését szolgálják.
Hála Istennek, komáromi templomaink - a sok pusztítás ellenére is bővelkednek a szakrális művészi alkotásokban.
S valóban, milyen jó, hogy a mai ünnephez is kapcsolhatunk
képzőművészeti alkotást.
A keresztelőkúthoz közel egy hatalmas méretű vászonra festett olajképen (Farkas Veronika közlése alapján egy bécsi nazarénus festő 1810 1820 körüli alkotása) Keresztelő Szent János a Jordán vizével megkereszteli
Jézust. Fölöttük a Szentlélek galamb képében. A szimbólumokban gazdag
festményen a kereszt körüli szalagon feltűnik a bibliai, Atyai szózat kezdete:
ECCE ...  vagyis. Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.
Óvjuk, védjük templomaink berendezéseit, díszítéseit, s figyeljük,
értsük az egyes ünnepekhez kapcsolható üzeneteiket!
Stubendek László

Hirdetések
Kérjük a kedves testvéreket, hogy jelentsék be azon betegeket, akik első pénteken szeretnének gyónni és áldozni. Kérjük a lakcímüket és telefonszámukat.
Tudatjuk a kedves érdeklődőkkel, hogy 2014. február 8-ára, egy közös, magyar-szlovák jótékonysági egyházi bált szervezünk. A bál színhelye a Selye
János Egyetem étterme lesz. Belépődíj: 10.- €. Jelentkezni vasárnaponként a
sekrestyében lehet, valamint a plakáton feltüntetett telefonszámokon. Buzdítjuk
a kedves híveket a tomboladíjak felajánlására is, amit előre köszönünk!

				
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés

összege, az elmúlt héten 560.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta
660.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
www.revkomaromiplebania.hu

6

             

„hogy egyek legyenek”

Heti liturgikus naptár
12. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)
Iz 42,1-4.6-7; Zs 28; ApCsel 10,34-38; Mt 3,13-17
Ez az én szolgám, akiben kedvem telik
13. hétfő
(Szent Hiláriusz)
1Sám 1,1-8; Zs 115; Mk 1,14-20
Anna el volt keseredve, mivel az Úr bezárta a méhét
14. kedd
(Nolai Szent Félix, Orseolo Szent Péter)
1Sám 1,9-20; 1Sám 2,1-8; Mk 1,21-28
Szívem ujjong az Úrban, erővel tölt el Istenem
15. szerda
(Remete Szent Pál, Szent Maurusz és Placidusz)
1Sám 3,1-10; Zs 39; Mk 1,29-39
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!
16. csütörtök
(Szent Marcellusz)
1Sám 4,1-11; Zs 43; Mk 1,40-45
Jöjjön közénk az Úr ládája, és szabadítson meg minket!
17. péntek: SZENT ANTAL APÁT
1Sám 8,4-7.10-22a; Zs 88,16-19; Mk 2,1-12
Az Urat vetették meg, hogy ne legyen a királyuk
18. szombat: ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep)
(Szent Piroska)
2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
Jön a Vőlegény, menjetek ki elébe!
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A szentmisék rendje
2014. január 13 – 19.

I.
14.

I.
13.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Piatok – Péntek

I.
15.

I.
17.
Sobota – Szombat

Štvrtok – Csütörtök

I.
18.

I.
16.

I.
19.

2. NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ
ÉVKÖZI
2. VASÁRNAP

7:00
8:00
17:00
8:00
10:00
17:00

slovenská
magyar
magyar
magyar
slovenská
slovenská

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna

Za uzdravenie Pala
Élő anya és fia
Vivien gyógyulásáért

† Marika
Na úmysel
Na úmysel

Na úmysel
Szándékra
Szándékra
† Kis Béla

slovenská
magyar
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

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

Na úmysel
† Imelda és József
† Vas Mária
8:00
17:00
17:00

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

† Szülők: Imre és Anna
† Margita
† József és Éva

† Ambrózy Mária
Na úmysel
Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Kálmán
† Rodičia
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára

Szent Rozália
Sv. Anna
slovenská
magyar.
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

magyar
slovenská
7:00
8:00
17:00

magyar
slovenská
magyar
magyar

8:00
17:00

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