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Az igazság lelke
Definíció szerűen azt mondhatjuk, hogy az igazság gondolatainknak a valósággal való megegyezése. Ezért voltaképpen csak a gondolat az
egyetlen igaz, mivel a valóságról érzéki benyomások alapján szerzünk tudomást, amelynek az a következménye, hogy az igazság nem egyéb, mint
a gondolatainknak egymással való megegyezése. Ez az elméleti tézis azért
vált igen veszélyessé számunkra, mivel képesek vagyunk a hírközlő szervek
segítségével és számítógép segítségével létrehozni olyan valóságot, amely
képben és hangban nagyon közeli az igazi valósághoz, mégis csak virtuális,
de minden esetben azt mondja, amit a létrehozója mondani akar.
Ezért a TV híradók mindig igazak, mert akik létrehozták azoknak
az igazságaival megegyező képeket és hangokat, mondatokat és állításokat
tartalmaznak. Mégis a valóság egy kicsit más. Ha valaki el akar igazodni a
világ híreinek igazsága között, akkor különböző híradókat néz meg, hogy
megalkossa a saját véleményét, amely reményünk szerint közelebb áll a
valósághoz.
A Biblia az Isten igazságát közölte szavakban, és a szavak és törvények
az ember olvasatában egy kicsit mást mondtak, mint az Isten igazságát. Ezért
volt szükség arra, hogy Jézus emberben megmutassa az isteni életet. Tanítványai mindig is rácsodálkoztak, hogy az ő „emberi” reakciói mennyire mások
voltak, mint az összes kortársa emberi reakciói. Ráadásul, amikor szembesítették a törvénnyel, akkor cselekedetei fényében új törvény értelmezés született.

Mindez azért történt, mert Jézusban akadálytalanul működött az Isten lelke, a
bűn annak működését nem akadályozta.
Jézus azt akarta, hogy tanítványai is szembesüljenek ezzel az isteni
élettel akkor, amikor már nem jár közöttük. Isten jelenlétének tehát egy másik
módját ígérte meg követőinek, az „Isten lelkét”, a „Szent Lelket”, az „Igazság lelkét”, a „Vigasztalót”. Ezeknek az ígéreteknek a lényege, ha bennünk
„ennek a világnak a lelke” működik, akkor nem vagyunk képesek létrehozni
azt a valóságot, és azt az igazságot, amely az Istennél van. De ha bennünk az
Isten lelke lakozik, akkor képesek vagyunk létrehozni azt a valóságot és azt
az országot, amelyet az Isten készített az embereknek.
Az Igazság lelke ezért olyan fontos kifejezés Jézus búcsú beszédében. Jézus igazsága mellett, az erkölcsi igazságok mellett elkötelezett embereket egyszerűen csak „igaz ember”-nek nevezi a Biblia. Számtalan igaz
ember él most is köztünk, ismeretlenül és izoláltan egymásról nem is tudva.
De az is igaz, számtalan olyan ember létezik, aki gyűlöli mindenki másnak
az igazságát, és ezek legtöbbször igen szoros kapcsolatban vannak egymással. Megszervezik kapcsolatrendszerüket, anyagilag érdekeltek egymás támogatásában. Csak igazat tudok adni Marót Egonnak aki azt írta: „Hol tartana az emberiség, ha a becsületesek is oly buzgón összetartanának, mint
a hitványak?” Ez az emberi fölismerés nagy vád, minden keresztényre és
minden Krisztus követő számára. De ez a felismerés egy kicsit az Isten előtt
is vádol bennünket, úgy tűnünk fel ugyanis, mint akik megismertük az igazság lelkét, de nem vagyunk képesek összefogva, közösségileg követni. Legfeljebb siránkozni, hogy nincs igazság a földön. De hogyan legyen igazság a
földön, ha nincs, aki megteremti?
B. Gy.

Néri szent Fülöp
Fülöp 1515. július 21-én született Firenzében éd 1595. május 26-án
halt meg Rómában. 1615. május 11-én avatta boldoggá V. Pál pápa, 1622.
március 12-én XV. Gergely pápa pedig szentté avatta. Ereklyéi Rómában a
Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova) templomban találhatók. A fiatalok
és a reumás betegek védőszentje.
Néri Szent Fülöpnek nehéz gyermekkora volt. Korán elvesztette
édesanyját, apja pedig – szegények lévén – nagybátyjához küldte tanulni,
aki gazdag kereskedő volt. Az ő keze alatt kitanulta a mesterséget, de Fülöp
nem találta benne a helyét. Elhagyta tehát nagybátyja házát és Rómába ment,
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hogy filozófiát és teológiát tanuljon. Szabadidejében felkereste az Örök
Város templomait és műemlékeit. A Szent Sebestyén-katakombában szerzett
misztikus élményei mély hatást gyakoroltak további életére. Röviddel ezután megalapította a Szentháromság Testvérületet, amely a zarándokok ápolásával foglalkozott. Néhány évvel később pappá szenteltette magát (1551).
Papsága kezdetén megalapította az Oratóriumot, azt a helyet, ahol
imádkoztak, találkozókat és konferenciákat szerveztek mindenki számára,
társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. Jöttek művészek, kereskedők, a
város mindenféle lakója, még papok is, akikkel később megalapította az Oratoriánusok kongregációját. Az alapító rendkívüli személyisége és az a lelkület, amely az Oratóriumot jellemezte olyan erővel vonzotta az embereket,
hogy aki egyszer átlépte küszöbét, az mindig visszatért. A lelkipásztorkodás
korábban nem tapasztalt stílusa és a jámborság új arca annyira megragadta
az embereket, hogy nem tudtak elszakadni tőle. Az ok rendkívül egyszerű
volt: az Oratórium tagjai az élő hit és a hiteles öröm közösségét hozták létre.
***
Mesélik, hogy röviddel halála előtt Fülöp elégette minden kéziratát.
Korábban pedig, még tanulmányai idején, a Biblián és Aquinói Szent Tamás
Summáján kívül eladta minden könyvét, és az árát szétosztotta a szegények
között. Élete a szegények szolgálatáról szólt, de kifejezte ellenszenvét a
kort jellemző túlzásba vitt intellektualizmussal és tudományos okoskodással
szemben, amely kizárólag a karrierépítés eszköze volt.
***
Néri Szent Fülöp lelkipásztori kezdeményezései rendkívül leleményesek voltak, tökéletesen rátapintott a kor lelki szükségleteire, olvasott az
idők jeleiből, és azonnal megtalálta az „orvosságot” kora „betegségeire”. Az
friss, élő hit örömével válaszolt a borúlátó protestáns teológiára, amely már
egyes katolikus központokba is behatolt.
A szentek tiszteletének és a zarándoklatok értelmének megújítására
felélesztette a Hét templom útjának neves szokását, amely a korábbi századok
folyamán kedvelt zarándokútvonal volt Rómában. Az egyes személyek, de
különösen az iránta tanúsított túlzott tiszteletre viccel és iróniával válaszolt,
amelyekben – tekintve toszkán származását – nem mindig finomkodott.
Amikor már életében szentként akarták tisztelni, hevesen tiltakozott
„hogy egyek legyenek”
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ellene és igyekezett komolytalanul viselkedni, hogy elejét vegye ezeknek a
próbálkozásoknak.
Egy alkalommal például szakállának egyik felét leborotválta, a
másikat meghagyta. Máskor idétlen ruhába öltözve járkált a városban csalánnal a kezében, amit úgy szagolgatott, mint egy illatos virágot. Nagyon
tartózkodó volt önmagával szemben.
Amikor mindenütt erényeit dicsérték, így imádkozott magában:
„Uram, ne bízz Fülöpben. Ha megfosztanál kegyelmeidtől, még ma elvesznék, és elkövetném a világ összes bűnét!”
Noha viselkedése miatt néhány évre eltiltották a lelkipásztori
munkától, a rómaiak, akik ismerték őt, tökéletesen értették iróniájának és
életmódjának miértjét. Ezért is nevezték el őt „bohóc ruhás misztikusnak” és
„római Szókratésznak”.

A jelzőlámpa
A nagymama, unokája kezét fogva belépett a templomba. Megkereste a piros fényt, amely Jézus oltárát jelezte. Letérdelt és elkezdett imádkozni. Az unoka ránézett a nagymamára, aztán a piros fényre, majd ismét a
nagymamára. Egyszer csak kifakadt: - Hé, nagymama! Amikor majd zöldre vált, kimegyünk, ugye? Ez a fény sosem lesz zöld. Megállás nélkül arra
szólít: Állj meg! Ez a szikla. Az egyetlen szikla, amelyhez az emberi lények
odaköthetik magukat. Az egyetlen állomás, ahol megpihenhetünk. “Gyertek
hozzám mindannyian, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket.” Jézus egyetlen prédikációja: “Térjetek meg, mert Isten
országa eljött közétek.” Közöttünk van. De hányan vesszük észre?
Bruno Ferrero

Katona István: Jöjj Szentlélek
Jöjj Szentlélek, jöjj Imádság Lelke,
taníts meg szívem mélyéből imádni az Urat,
legyőzve a földi dolgok szórakoztató varázsát,
segíts, hogy minden figyelmem az Egyetlené legyen.
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Jöjj Szentlélek, jöjj Szeretet Lelke,
gyújtsd lángra a szívemet egészen
az Isten- és emberszeretet tüzével.
Jöjj Szentlélek, jöjj Irgalom Lelke,
töltsd el bensőmet az együttérzés erejével,
hogy ha szükséget szenvedőt látok, ne forduljak el,
és megbocsátással válaszoljak a haraggal támadónak.
Jöjj Szentlélek, jöjj Szépség Lelke,
add, hogy megnyíljon szemem és mindenben
felismerjem az Atya szépségének ragyogását.
Jöjj Szentlélek, jöjj Bölcsesség Lelke,
add, hogy a mulandó dolgok kísértései között
mindig az örökkévaló legyen a mértékem
és bölcsességed fénye világítson a sötétben.
Jöjj Szentlélek, jöjj Erő Lelke,
újítsd meg akaratom erejét,
hogy követve indításaidat,
bátran fussam végig a „pályát”.
Jöjj Szentlélek, jöjj Győzelem Lelke,
védelmezz a gonosz alattomos támadásaitól,
szabadíts meg az aggodalmaktól és félelmektől,
hogy ujjongó szívvel dicsérhesselek Téged.
Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke,
töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával,
hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait visszaverve
örömmel szolgáljalak Téged.
Jöjj Szentlélek, jöjj Ige Lelke,
taníts meg az Írás titkait megértenem,
hogy mint lángoszlopok a pusztai vándorlásban,
Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen át
az örök Kánaánba. Ámen
„hogy egyek legyenek”
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Hirdetések

A Szent Ignác kép restaurálási költségeinek fedezése céljából orgonakoncertre kerül sor június elsején a Szent András-templomban 19:00 órai
kezdettel. Előadó: Nagy István, gútai orgonaművész. Emléklap és egyben
belépő 10 € értékben vásárolható. Előre köszöni ft. ThDr. Puss Sándor, jezsuita atya, főszervező. A belépő s egyben emléklapot a plébánia irodájában
valamint templomainkban lehet megvásárolni. Szeretettel várjuk a kedves
érdeklődőket.
Kedden 15:30 órai kezdettel tartjuk a kórház területén lévő Mária
barlangnál a hagyományos megemlékezést. Szeretettel várjuk az imádkozni
vágyó híveket!
Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapján, az Irgalmasság óráját a
Szent Anna kápolnában végzik a kedves hívek. Imavégzésüket köszönjük.
Ugyancsak a Szent Anna kápolnában lesz jövő vasárnap 17.00 órától bemutatva a szentmise a Mária Rádió komáromi működésének 2. évfordulója
alkalmából. A szentmisét ft. Kiss Róbert, püspöki helynök fogja celebrálni.
Jövő vasárnap a szentmisék után tartjuk országszerte a gyűjtést a
katolikus hírközlő eszközökre.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 60.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 4 863.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
25. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
(Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely,
Pazzi Szent Mária Magdolna)
ApCsel 8,5-8; Zs 65; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21
Rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában
26. hétfő: NÉRI SZENT FÜLÖP
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
27. kedd
(Canterbury-i Szent Ágoston)
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
28. szerda
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
29. csütörtök
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
30. péntek
(Szent István Jobbja, Szent Johanna)
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
31. szombat
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
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A szentmisék rendje

2014. május 26 – június 1.
V.
29.

V.
28.

V.
27.

V.
26.

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

V.
31.

V.
30.

VI.
1.

7. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
HÚSVÉT
7. VASÁRNAPJA

7:00
8:00
18:00

slovenská
magyar
magyar

slovenská
magyar
magyar

8:00
magyar
10:00     magyar
17:00 slovenská

7:00
8:00
18:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Odprosenie hriechov rodiny
† Urbán Dezső és Erzsébet
† Csicsó Ferenc

† Ragan Katalin
Megtérésért
† Žákovič Mikuláš a Rozália

Živý Peter
Kinčok cs. † tagjai
† Dávid, Erzsébet, Ferenc és cs.

Élő János és családja
Hívekért
† Dr. Varga

Živý Roman
Szabó cs. † tagjai
† Szülők és nagyszülők

Szent Rozália
Szent András
Sv. Ondrej

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

magyar
magyar
slovenská

slovenská
magyar
magyar

8:00
17:00
18:00

7:00
8:00
18:00

† Róbert és Imre
Požehnanie pre deti a vnuka
† József, Andor és szülők

† András
† Rodičia: Pavola Štefánia
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára
† Rodičia a starí rodičia

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

magyar
slovenská
magyar
magyar
slovenská
magyar
magyar
slovenská

8:00
18:00
18:00
8:00
9:00
11:00
17:00
18:00
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