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„Tegyetek tanítványaimmá minden népet”
Az evangéliumok Jézusnak két tanítványi köréről tudnak. A tizenkét tanítvány, amelyeket hagyományosan apostoloknak nevezünk, illetve a
72 tanítványról, akik a Mester barátainak, követőinek tágabb körét alkották.
Kétségtelen, hogy a hagyományos tanítványi állapotnak a tizenkettő köre
felelt meg legjobban, hiszen ezek a rabbi növendékekhez hasonlóan együtt
éltek, laktak és jártak Jézussal, vagyis élete minden részletének tanúi voltak.
Ettől függetlenül Jézus számtalanszor beszél tanítványairól és ez
alatt nem csak a már említett két kört értette, hanem azokat is, akik feltámadása után lesznek a tanítványai. Erre utalnak azok a prófétai szavak:
„Nem nagyobb a tanítvány mesterénél.” Ezzel már azt is sejtetni engedte,
hogy hasonló sors, vagyis üldöztetés és meg nem értés is vár tanítványaira.
De a missziós parancsban mégis a köréje gyűlteknek azt mondta:
„Tegyetek tanítványaimmá minden népet.” Jézus tanítványai zárt közösséget
alkottak Jézus körül és tanúságot tettek a feltámadás után mesterükről. A
hitet ez a csoport adja tovább, tanúságtétel által az ő tanítását a megtérésről,
az Isten országáról és az ellenség szeretetről. Régi latin kifejezés szerint: „Fides ex auditu” vagyis a „hit hallásból” ered. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a
hit tanítását nem írott formából, hanem személyes közvetítés által veszik át
az utódok.

Ma a hírközlő eszközök korában sokan gondolják, hogy elegendő
sokszor elismételni egy-egy nevet, vagy tanítást és az automatikusan átmegy
a köztudatba. Érdekes, hogy amilyen gyorsan megtanulunk egy ilyen eszmét,
fogalmat, vagy nevet, olyan gyorsan el is felejtjük azt. Senki sem tudja már
megmondani, hogy két, vagy három ciklussal korábban ki, milyen miniszter
volt, esetenként még a miniszterelnököket is elfelejtjük, nembeszélve fennen
hirdetett programjukat.
Hasonlóan vagyunk az eszmékkel is. De azokat az embereket,
akikhez igazán közünk volt, és azokat az eszméket, amelyeket szeretteinktől
általunk megbecsült emberektől lestünk el, soha nem felejtjük el. Éppen ezért
a jó eszmékért személyesen vagyunk felelősek. Ha rajtunk keresztül megtanult eszmének ellentmondásos, vagy meghasonlott tanítói vagyunk, akkor
kétséges, hogy az eszmét meg tudjuk-e valakinek tanítani, vagy át tudjuk-e
adni.
Az igazi tanítvány, aki merészkedik a mestere nyomába lépni, előbb
utóbb tanítóvá fog válni. Nietzsche-nek abban teljesen igaza van, hogy:
„Rosszul hálájuk meg tanítónk munkáját, ha mindig csak tanítványok maradunk.” Ehhez még azt is hozzátenném, hogy aki mindig csak tanítvány marad, az nem is volt igazán az, hanem csak méltatlanul és terméketlenül hallgatott, és látott mestereket, de semmit sem tanult tőlük. Többek között talán
azt a legfontosabbat nem tanulta meg, hogy miként kell egy élet példával
tanítványokat szerezni.
B.Gy.

Szent Bonifác
Szent Bonifác (Bonifatius) vértanú szenvedése, aki Diocletianus és
Maximianus császárok idején Tarsus városában szenvedett vértanúhalált, és
Rómában, a Latinnak nevezett út mentén temettek el.
Egy Aglaes nevű nemes hölgy vagyonának volt a sáfára, akivel
paráznaságba keveredett. Később isteni intésre töredelmesen megbánták
bűnüket, és elhatározták, hogy Bonifác a vértanúk holttesteinek megkeresésére indul, hátha ily módon, engedelmesen szolgálván, imáik révén üdvöt
nyerhetnek. Néhány nap múlva megérkezett Bonifác Tarsus városába, és azt
mondta társainak: „Menjetek és kerítsetek szállást, én pedig megkeresem
azokat, akik után nagyon vágyódom: a küzdő vértanúkat.” Odasietett tehát,
és látta a boldogságos vértanúkat: az egyiket a lábánál fogva akasztották
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fel és tüzet gyújtottak alája, a másikat
négy fa közé feszítve lassan kínozták,
egy harmadikat vaskarmokkal hasogattak, a negyediknek levágták a kezét, az
ötödiknek karót döftek a nyakába és annál fogva emelték a magasba. A gonosz
pribék ily különféle gyötrelmeket eszelt
ki vértanúságukra. Bonifác távolról
szemlélte őket, és Krisztus szeretetétől
hevítve kiabálni kezdett: „Nagy a szent
vértanúk Istene!” Odafutva leült lábaikhoz, bilincseiket csókolgatta, és szólt:
„Tapodjátok meg az ördögöt, Krisztus küzdő vértanúi! Csak még egy kicsit tartsatok ki! Rövid a szenvedés, amit örök nyugalom és kimondhatatlan megelégülés követ majd. E kínzások, amiket Isten iránti szeretetből
elszenvedtek, csak ideig-óráig tartanak, egy pillanat alatt el is múlnak, és
rövidesen az örök boldogság örömébe juttok, ahol Királyotok látásának örvendeztek, néki mennyei énekek dicséretét zengitek, az angyalok kórusában
a halhatatlanság díszébe öltözve meglátjátok majd, amint az örök szenvedés
poklában gyötrődnek pribékjeitek.”
Odanézett ekkor Simplicius bíró, székéhez vezettette Bonifácot,
és megkérdezte, hogy kicsoda. „Keresztény vagyok – válaszolta –, Bonifác a nevem.” Feldühödött a bíró, felakasztatta, és testét addig szaggattatta
vaskarmokkal, mígnem előtűntek csontjai; ezután hegyes nádakat szúrtak
körmei alá. Istennek szent vértanúja az égre tekintve derűsen viselte a fájdalmakat. Látva ezt a gonosz bíró, szájába forró ólmot öntetett. A szent vértanú
pedig ezt mondta: „Hálát adok neked, Uram, Jézus Krisztus, élő Isten fia.”
Ezután a bíró üstöt hozatott, megtöltette szurokkal, és a szent vértanút fejjel
lefelé a fortyogó szurokba tétette. Mivel ez sem ártott neki, megparancsolta,
hogy fejezzék le. Erre nagy földindulás lett, és sok hitetlen tért meg Krisztus
erejét látva a vértanúban.
Bonifác vértanú szolgatársai őt keresvén, körbejártak mindenütt,
és hogy nem találták, mondogatták egymásnak: „Vagy paráználkodik, vagy
egy kocsmában lakomázik.” Míg egymás között így beszélgettek, éppen
szembetalálkoztak egy börtönőrrel. Megkérdezték: „Láttál-e egy idegen,
római férfit?” Ő válaszolt: „Tegnap egy idegen férfit fejeztek le a stadionban.” Tovább kérdezték: „Hogyan nézett ki?” És leírták: „Tagbaszakadt és
erős, sűrű hajú ember volt, skarlátszínű köpönyegben.” Ő erre azt mondta:
„hogy egyek legyenek”				
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„Akit kerestek, tegnap halt nálunk vértanúhalált,” Ám azok: „Az az ember,
akit keresünk, parázna és részeges.” Mire amaz: „Gyertek, nézzétek meg.”
Megmutatta nekik a boldogságos vértanú testét és drága fejét, és mondták
a társak: „Ő az, akit keresünk, kérünk, add nekünk.” Az őr: „Ingyen nem
adhatom.” Ötszáz aranyat adtak az őrnek, és megkapták a szent vértanú testét. Illatos balzsamokkal kenték be, értékes gyolcsokba tekerték, hordszékbe
téve, örvendezve és Istent dicsőítve tértek haza. Az Úr angyala megjelent az
úrnőnek, és elbeszélte a boldog vértanú történetét, ő pedig azon nyomban
nagy tisztelettel sietett a szent test elébe. Méltó nyughelyet épített számára,
és ott helyezte el, ötstadionnyi távolságra Rómától.
Bonifác Cilicia fővárosában, Tarsusban halt vértanúhalált május tizennegyedikén, és Rómában temették el július kilencedikén. Szent Aglaes
pedig lemondott a világról és annak pompájáról, amije csak volt, szétosztotta
a szűkölködőknek és a monostoroknak, és egész háza népét felszabadította a
szolgaság igája alól. Ő maga meg szünet nélkül imáival és böjtjeivel oly nagy
kegyelmet érdemelt az Úrjézustól, hogy az Ő nevében az erények jeleivel
ragyogott. Még tizenkét évet élt szerzetesi öltözetben, jámbor cselekedeteiben tökéletesen, és az előbb említett vértanú mellé temették el.

Szentlélekvárás
Elmélkedés Szent II. János Pál pápával a Szentlélekről
8. Jellegzetes Szent János szövegében, hogy az Atyát, a Fiút és a
Szentlelket kifejezetten személynek nevezi. Az elsőt megkülönbözteti a másodiktól és a harmadiktól, éppenúgy mint ezeket egymástól. Jézus gyakran
szól a Szentlélekről személyes névmással: “Ő”, és ugyanakkor egész búcsúbeszédében arról a kapcsolatról szól, mely az Atyát, a Fiút és a Szentlelket
egymáshoz fűzi. Így: “A Vigasztaló... aki az Atyától származik”; 27 és: az
Atya “adja” a Szentlelket. 28 Az Atya “küldi” a Szentlelket a Fiú nevében.
29 “A Lélek majd tanúságot tesz a Fiúról.” 30 A Fiú kéri az Atyát, hogy
küldje a Vigasztalás Lelkét, 31 de ugyanúgy ígéri nékünk kereszthalála általi “elmenetelére” utalva: “Ha elmegyek, akkor elküldöm nektek”. 32 Az
Atya küldi a Szentlelket atyaságának erejével, mint ahogyan küldte a Fiút;
33 ugyanakkor küldi Krisztus megváltói erejéből, és ilyen értelemben a
Fiú is küldi a Szentlelket: “Elküldöm őt nektek”. Megjegyzendő, hogy az
utolsó vacsora termében elhangzott ígéretek a Szentlélek eljövetelét Krisztus
“elmenetele” utánra teszik. De az az “eljövetel”, melyről a Jn 16,7-8-ban van
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szó, világosan mutatja az összefüggést, amelyet okozatinak is mondhatunk
a két esemény között: “Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm nektek”. A
Szentlélek eljön, amennyiben Krisztus a kereszthalál által távozik. Nemcsak
a megváltás után, hanem a megváltás eredményeként jön el, amit Krisztus az
Atya akarata és ténykedése szerint teljesített.
9. A húsvéti búcsúbeszédben - mondhatjuk - elértük a Szentháromság kinyilatkoztatásának csúcsát. Egyúttal ott vagyunk a végső eredmény
előtt, a legdöntőbb szavaknál, melyek abban a közismert utolsó küldetésben nyertek kifejezést, amit az apostolok és általuk az Egyház kapott: “Elmenvén tehát tanítsatok minden népet” - ez olyan parancs, mely bizonyos
értelemben magába foglalja a kereszténység szentháromsági formuláját: “...
kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”. 34 Ez a
formula rámutat Isten legbensőbb titkára és isteni életére: Atya, Fiú, Szentlélek, háromságban isteni egység. A búcsúbeszédet úgy is értelmezhetjük, mint
erre a szentháromsági formulára való felkészítést. Kifejeződik benne a szentség életadó ereje, amely a háromszemélyű Isten életében részesít oly módon,
hogy az ember természetfeletti ajándékként megkapja a megszentelő kegyelmet. Így kap meghívást és nyer képességet az ember, hogy részesedjék Isten
kifürkészhetetlen életében.
10. Isten az ő legbensőbb életében “szeretet”, 35 lényege szerint
szeretet, amely mindhárom isteni Személyben közös. A személyes szeretet a
Szentlélek mint az Atya és a Fiú Lelke. És ezért “mindent átlát, Isten mélységeit is”, 36 mint teremtetlen szeretet, aki ajándékul adja magát. Azt állíthatjuk,
hogy a Szentlélekben a háromságos Isten benső élete merő ajándékká lesz
az isteni Személyek szeretetének állandó cseréjében, és Isten a Szentlélek
által mint ajándék létezik. A Szentlélek ennek a kölcsönös önajándékozásnak, ennek a szeretetlétnek személyes kifejezője 37 Ő a Személyszeretet,
Ő a Személy-ajándék: Istenben a valóság kifürkészhetetlen gazdagsága és
a személy kimondhatatlan mélysége, ahogyan azt egyedül csak a kinyilatkoztatás adhatja tudtunkra. De mert az Atyával és a Fiúval istenségében
egylényegű, a Szentlélek egyúttal maga is szeretet és ajándék (teremtetlen
ajándék), amelyből, mint élő forrásból, bőven árad a teremtmények számára
minden ajándék (teremtett ajándék): a létezés ajándéka, amelyet minden
teremtmény megkapott a teremtés által; a kegyelem ajándéka, amelyet az
emberek kaptak az üdvrend által. Amint Szent Pál apostol írja: “...a nékünk
ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe Isten szeretete”.
„Dominum et vivificantem” enciklika
„hogy egyek legyenek”				
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Hirdetések

A Szent Ignác kép restaurálási költségeinek fedezése céljából orgonakoncertre kerül sor június elsején, azaz ma, 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.
Ma, azaz húsvét 7. vasárnapján, a szentmisék után tartjuk országszerte a gyűjtést a katolikus hírközlő eszközökre. Isten fizesse meg a kedves
hívek adományait!
Az első-vasárnapi Szentségimádás, valamint az Irgalmasság órájának
imavégzése a Szent Anna-kápolnában lesz megtartva 15 órai kezdettel.
Ugyancsak a Szent Anna-kápolnában tartjuk a Mária Rádió stúdiójának
2. éves évfordulóját a 17 órakor bemutatott szentmisével.
Kérjük a kedves híveket, akik a hónap 4. napján végzik az IMALÁNC-ot, hogy ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imájukat köszönjük!
Csütörtökön 9 órai kezdettel lesz kihelyezve az Oltáriszentség a
Szent András-templomban a napi imádásra. Az elhelyezésre 17:30 órakor
kerül sor. Ezen a héten így elmarad a Szent Anna-kápolnában a Szentségimádás.
Első-péntekhez a szokott módon gyóntatunk.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 20.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 4 883.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
1. vasárnap: URUNK MENNYBEMENETELE
(Szent Jusztinusz)
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll
2. hétfő
(Szent Marcellinusz és Péter)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
3. kedd: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
4. szerda
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
5. csütörtök: SZENT BONIFÁC
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
6. péntek
(Szent Norbert, Szent Kolos)
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
7. szombat
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított

„hogy egyek legyenek”				
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A szentmisék rendje
2014. június 2 – 8.
VI.
8.

VI.
7.

VI.
6.

VI.
5.

VI.
4.

VI.
3.

VI.
2.

TURÍCE

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

PÜNKÖSD
VASÁRNAPJA

7:00
8:00
18:00
8:00
10:00
17:00

7:00
8:00
18:00

slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Mária a Dominik
Súlyos betegért és orvosáért
† Margit

Élő Jolán
B. pomoc pre Ľubomíru
B. pomoc pre rodinu

† Ján a rod. príslušníci
† Péter
† Németh Ildikó

Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

magyar
slovenská
slovenská
slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

† Édesanya Rozália
† Rod. a st. rod. Kajanoví
† András és Mária

Papi és szerzetesi hivatásokért
Celodenná poklona – Adoráció
† Jozef a rod. príslušníci

Élő Igor
† Zdenko, Terézia a Dominik
† Attila (2. évf.)
magyar
slovenská
magyar

8:00
18:00
18:00

8:00
18:00
18:00

Szent Rozália
St. Andreas
Sv. Ondrej
Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

† Margit és József
† Vladimír
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára
magyar
slovenská
magyar
magyar

8:00
magyar
9:00 – 17:30
18:00 slovenská

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András
8:00
9:00
11:00
18:00
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