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„Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt
van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében”
Nagy Ádám képeiből nyílt kiállítás a Szombathelyi képtárban.
Összegyűjtött vallásos munkái előtt a szüntelen függést tudatosítjuk − Isten
szeretetén. A szemlélődő szem tárja fel a legérzékenyebb függést. Szemünk
és Isten jelenléte, a Valóság között − a legérzékenyebb, „láthatatlan” híd
feszül. Nem tudatosítjuk, de minden pillantásunk olyan szál, melyen életünk
egésze (a szemünkben hordozott világgal) függ Isten szeretetén. Ez a Kozmosz középpontja. Ezt meséli el a chartesi székesegyház minden irányt egybe gyűjtő Rózsa-ablaka „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).Ez az
evangéliumi  sor a létezés
tengelye. Olyan, mint
tenyérben az életvonal.
Minden élet reá fűződik
fel. A megváltó kereszten az Áldozat egeket
megnyitó nehézkedése.
A fájdalmas Piéta, Mária

karjaiban: kiontott
életű gyermeke némaságának súlya.
Ám ugyanígy az
élet, a növekedés nehézkedései is e köré
az élet-tengelyből
szövődnek. A Kisdedet szoptató Mária;
minden anyja emlőin
csüggő
gyermek.
„Mert az Isten azért
nem küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa” (Jn 3,17).Ezt a szentháromságos életvonalat kell végigsimítanunk egymás kezében. Ekkor lesz béke a Földön; békesség közöttünk.
Népek kell, hogy megnyissák a népek kezeit; ember az ellenségét; közösségek az általuk belakott és megbántott természet tenyerét. Ez a Szentháromságon való függés megtapasztalása. Különben, Heidegger szavaival: az
ember úgy hozza létre környező világát, hogy abban nem lehetséges magát
újra felismernie. Ezt a „faktikus életet” nevezi zuhanásnak. Az Istent nem
hordozó, őt kizáró élet − maga válik eséssé, anélkül, hogy észlelnénk.
„Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre,
aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt
van, mert nem hitt az Isten egyszülött
Fiának nevében” (Jn 3,18).
A kegyelem élete − szüntelen hétköznapi
megajándékozottságunk
− azonban észrevétlen. Elkészülő
kakaó, megvetett ágy, megszáradó
ruha, megfogant gyermek − mégis a legcsodálatosabb emelkedés.
Szentháromság ünnepe alkalom annak tudatosítására: milyen csodálatos utazásban van részünk. Ismét
Heideggerrel: „Valódi magunkba
szállásba csak akkor van értelme
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bocsátkoznunk, ha ez a magunkba szállás jelen van; jelen pedig kizárólag egy
szigorú felébresztés által lehet; valódi felébresztése pedig egyedül akképp lehetséges, hogy a Másikat egy bizonyos módon kíméletlenül belehajszolják a
reflexióba… A reflexióba belekényszeríteni, figyelmessé tenni bárkit is csak
úgy lehet, hogy az ember maga indul el, s halad egy darabot úttörőként előre
az úton.” A mai evangélium három sora (16.17.18. versek) ilyen ébresztés. A
harmadik kijelentés pedig − a látás születése bennünk: „Aki hisz őbenne, az
nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az
Isten egyszülött Fiának nevében” (Jn 3,18). E függésben állva szemléld újra
családodban: az elkészülő kakaót, felkapcsolt villanyt, a felizzó sütőt, ruhát
forgató mosógépet, a kenyérvágó kést, a közösen megvetett ágyat − most:
Szentháromság ünnepén.
Fülöp Ákos

Gonzága Szent Alajos
szerzetes és hitvalló
június 21.
Gonzága Ferdinánd őrgróf legidősebb fia, Castiglioneban született
1568. március 9-én. Több hercegi udvarban nevelkedett, mert a család szándéka szerint az őrgrófi méltóságot kellett
volna átvennie. Megtanulta a katonai ismereteket, apród lett, majd a spanyol fejedelmi udvarban szolgált.
Érdeklődése azonban más irányba
vonzotta. Rangjáról lemondott és 1585 novemberében jezsuita újonc lett. Ragyogó tehetsége, jámborsága és szorgalma a legmagasabb vezetői reményeket ébresztették
elöljáróiban. Főerénye a tisztasága és szigorú
önfegyelme volt. Rendi kiképzését családi
problémák zavarták meg. Öccse, aki átvette
tőle az őrgrófságot, családi birtokvitába és
házassági bonyodalmakba keveredett. Mint
a család rangidős vezetője hazautazott és
sikeresen rendezte a problémákat.
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Rómában a nyomor és éhínség következtében 1590-91 telén kitört a pestis. Kispapok és
tanárok is hősiesen ápolták és temették az áldozatokat. Pestisbetegek ápolása közben márciusban ő is
megfertőződött. Betegségében megkapta a betegek
szentségét. Betegsége hosszan elhúzódott, állandó
láz kínozta.
A halál 1591. június 21-én, 23 éves korában
váltotta meg szenvedéseitől. Édesanyja még megérte, hogy fiát 1605-ben boldoggá avatták. Szentté
avatása 1726. december 31-én történt meg. Holtteste
Szent Ignácnak, a rend alapítójának római templomában nyugszik. 1729-óta
az ifjúság és a pestisbetegek védőszentje.
Példája:
Hivatásodat kövesd minden körülmények közt!
Ehhez tisztázd a hívatásodat, bármi legyen is az.
Tényleg mi a hívatásod?

Jeles Napok – Szentháromság vasárnapja
[Szentháromság] állítólagos székelyföldi nevén kicsipünkösd, a
pünkösd ünnepét követő első vasárnap.
A pápák sokáig vonakodtak, hogy külön ünneppel is megszenteljék,
hiszen a hittitok magasztalása minden nap, minden istentiszteleten, minden
imádságban előfordul. Hazánkban már Kálmán király elrendelte éppen a mai
időpontban a Szentháromság ünnepének megülését. Nyugaton később terjed
el, és csak 1334-ben válik egyetemesen kötelezővé.
A Szentháromság kultusza a Tridentinum nyomán bontakozó barokk
vallásosságban új hangsúlyozáshoz jut. Ez az egyházművészetben és az
egykorú városképen is visszatükröződik: a Szentháromság misztériuma,
az istenség misztikus szintézise, teljessége megfelelt a barokk hierarchikus
szellemének, summázó készségének.
Szentháromság tiszteletére szentelt templomaink már a középkorban
föltűnnek, de a XVIII. században, a pestisjárványok szorongásai között a
patrocinium egyenesen korjellemzővé válik.
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Ima a Szentháromsághoz
Áldott vagy, szentháromságos Istenem,
akire halandó szem nem tekinthet,
aki leírhatatlan dicsőségben rejtőzöl,
s aki mégis megvilágosítod
szívünk szemét bölcsességed ajándékával,
és lelkünk belső szobájában
feltárod magadat számunkra.
Áldalak téged,
aki mindeneket fenntartasz!
Hálát adok neked,
hogy nem hízott bikák égő áldozatában leled tetszésed,
hanem a szív töredelmében
és az igazság cselekedeteiben.
Ámen.

Fejtörő
Írja be a négyzetrácsba időrendi sorrendben (szóköz kihagyása nélkül, a
végén üres négyzetek maradhatnak) az Úr évközi ünnepeit. Ha jól írta, a
vastag négyzetekből az ünnepre vonatkozó kifejezést kap.
ÚRNAPJA – JÉZUS SZÍNEVÁLTOZÁSA – SZENTHÁROMSÁG
VASÁRNAPJA – JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE – KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
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John Peckham: Himnusz a Szentháromságról
Hárman a fenség trónusán
ülnek az égi lakomán;
(mert a magányost a magány
nem vigasztalja igazán).
Mig örök szelleme szemét
magára szegzi az Atya,
fényének tükörére kép
vetődik: egy uj-önmaga.
S amint a kép megszületett,
az Egy nincs többé egyedül:
a Születetlen és Szülött
egymásnak társasan örül.
S a Szentlélek ez az öröm,
mely összeköt Atyát s Fiút;
s a Három együvé ömöl,
egy fő-fő Jóba összefut.
S annak ki sohse született,
illőn, és aki született,
s a Léleknek, oltárra-tett
szívvel zengjünk dicséretet!
/Babits Mihály/

Hirdetések

Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy csütörtökön, vagyis Krisztus Szent Teste és Vére ünnepén, 18 órai kezdettel, közös – szlovák, latin,
magyar – nyelvű szentmisét tartunk a Szent András plébánia-templomban.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 10.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 5 643.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
15. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
(Árpádházi Boldog Jolán)
Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-56; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18
Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten
16. hétfő
1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38-42
Agyonkövezték Nábótot, és meghalt
17. kedd
1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt 5,43-48
Ákáb megszaggatta ruháját, böjtölt, és csöndesen járt-kelt
18. szerda
2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt 6,1-6.16-18
Illés tüzes harci kocsin, forgószélben fölment az égbe
19. csütörtök
(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
Sir 48,1-14; Zs 96; Mt 6,7-15
Illést elragadta a vihar, de szellemét megkapta Elizeus
20. péntek
2Kir 11,1-4.9-18.20; Zs 131; Mt 6,19-23
Szövetséget kötött az Úr a király és a nép között
21. szombat: GONZÁGA SZENT ALAJOS
2Krón 24,17-25; Zs 88,4-34; Mt 6,24-34
Mivel elhagytátok az Urat, Ő is elhagyott benneteket
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A szentmisék rendje
2014. június 16 – 22.

VI.
18.

VI.
17.

VI.
16.

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

7:00
8:00
18:00

slovenská
magyar
magyar

slovenská
magyar
magyar

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

7:00
8:00
18:00

8:00
magyar
18:00
slov.–lat.–magy.

† Ľuboš a rod. príslušníci
† István és szülei
† Édesanya Paula

† Zlatica és Ferenc
† Štefan, Mária, Pavol, Štefan
B. požehnanie pre Viktora

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna

Za duše v očistci
† István
Szándékra

Élő Csilla
† Irena a Ján
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára

† Kovács János
† Členovia r. Kökényovej
† Gizella, Gyula, Valéria, Andor
és Ferdinánd

Za duše v očistci
† Katalin
† Családtagok

† Gyula
† Anton, Ján a Katarína
Hívekért

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

VI.
19.

slovenská
magyar
magyar
8:00
18:00
18:00

magyar
slovenská
magyar
magyar

Piatok – Péntek

7:00
8:00
18:00

Sobota – Szombat

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

VI.
20.
VI.
21.
VI.
22.

12. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
12. VASÁRNAP
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