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legyenek” Jn 17,20

A komáromi Szent András Plébánia hírlevele                II/26. szám

„Te Péter vagy..”

 Az egyén azonosságának kérdése kétségtelenül a legizgalma-
sabb, amellyel csak szembesülhet. Nem véletlenül foglalkoztat mind-
nyájunkat, hogy ki is vagyok én? Jézus ebben a különös párbeszéd-
ben először is arra tanít minket, hogy a választ csakis párbeszédben, 
kommunikációban tudhatjuk meg.  Másodszor arra is tanít, hogy a jó 
kérdés a helyes válasz nyitja. Paradox módon ezért egy „rossz kér-
déssel” kezdi: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” E mondat 
minden szava „hibás”! Mert énemet nem a társadalom elképzelései 
– a tudomány itt szerepekről beszél – hanem küldetésem határozza 
meg. Az „emberek”, a vox populi, a római birodalom „közvéleménye” 
megmutathatja, milyen „népszerű” vagy – érdemes a szót elemezni: 
nép-szerű (sic!) - és mai politikusaink is egyre illegetik magukat a 
bűvös tükör előtt: „Ki a legszebb (legokosabb stb.) az országban…„ 
Népszerűséged vagy annak hiánya, mennyiben érinti személyiséged 
lényegét? Különben talán még a helyszín kiválasztása Jézus részéről 
sem véletlen: a vidék a talpnyaló Fülöp jóvoltából a cézár nevét hor-
dozza – ráismerünk Sztálinvárosra? – mert a negyedes-fejedelem min-
denek előtt a császár barátja akart lenni. Finom irónia rejlik abban, 
hogy Jézus épp itt nyilatkoztatja ki egy egyszerű halásszal, hogy Ő a 
Felkent, az igazi Úr! Ez lenne a harmadik tanulság: nem a szerepek 
határoznak meg, azok csak járulékok. De árulkodó a mondat személy-
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telen jellege is: nem az a kérdés, kinek tartanak engem, hanem hogy 
kinek tartják az Emberfiát, és itt persze Jézus még nem árul el sem-
mit abból, hogy kinek kellene őt tartani! Hisz mindnyájan ember fiai 
vagyunk, igaz, nem nagybetűvel… A helyes kérdés már személyes 
lesz – és ez lenne a negyedik tanulság: „Kinek tartotok ti engem” – ez 
már vallomást igényel, bár lehetne, első hallásra egy csoportvélemény 
is, amolyan belső, egyházi közvélemény. Nem véletlen hát, hogy egy 
válaszol, nem a csoport, nem egy kórus; és válasza közvetlen, világos 
és egyértelmű: „Te vagy a Krisztus”. A válasz azonosítja a kérdezőt, 
mint a Nép reménységét, a várva vártat. De még nincs vége: Krisztust 
Péter az élő Isten Fia-ként azonosítja, új minőséget adva a titulusnak: 
nem a múltból merít, hanem a jövőbe mutat. S Jézus dicsérete tar-
talmazza az ötödik, és talán legfontosabb felismerést: valódi énünket 
csak a Teremtő ismeri, ő kell, hogy kinyilatkoztassa. Aki ismeri Is-
tent, az viszont ismeri, megismeri, felfedezi valódi énét, önmagát is. 
Ezt fejezi ki a névadás: Simon már nem Jónás fia – nem hús és vér, a 
zsidóságnak, és a környező népeknek mai napig legfontosabb identi-
táseleme – hanem egy Szikla, amelyre egy egyetemes közösséget lehet 
építeni.

Kiss Ulrich SJ

Szent tamáS 

 Hitetlenkedve fogadta Jézus 
feltámadásának hírét. De maga az 
Üdvözítő győzte meg arról, hogy 
valóságos testben támadt fel, és 
Tamás apostol így vallotta meg az 
Egyház húsvéti hitét: „Én Uram, én 
Istenem!”
 Tamás életéről nem tudunk 
sokat. Jézus meghívta apostolnak, 
egyike volt a tizenkettőnek, akiket 
Jézus arra szemelt ki, hogy Izrael ti-
zenkét törzsét képviseljék, s akik már 
Istennek új népe, a jövendő Egyház 
voltak. Tamás alakjának János evan-
géliumában van a legnagyobb szerepe. 
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Szent János örökítette meg azokat a vonásokat, amelyek ezt az apos-
tolt minden nemzedék számára, akiknek nem volt módja a Krisztussal 
való személyes találkozásra, annyira rokonszenvessé, szimpatikussá 
teszik: Tamás a nem egykönnyen hívő, a töprengő, a kétkedő ember.
 Tamás azokkal a szavaival, amelyekkel felszólította a többi 
apostolt: „Menjünk mi is, haljunk meg vele együtt!” – bár a küszöbön 
álló események miatt egy kissé lemondóan –, megjelölte a maga útját 
és egyáltalán a tanítvány útját: a keresztre feszített Krisztus követé-
sét.
 Szinte azt hihetjük, hogy János Tamással mindnyájunk 
„ősmintáját” iktatta az evangéliumba. Neki köszönhetjük Krisztusnak 
azokat a szavait, amelyeket nem szívesen nélkülöznénk; azokat a sza-
vakat, amelyek közvetlenül neki s nekünk is szólnak. És miként ő, mi 
sem válhatunk úgy szentté, hogy legyőzzük hitetlenségünket, hanem 
csak úgy, hogy Krisztus az ő mindenható szavával és kegyelmével 
úrrá válik hitetlenségünkön: „Higgyetek Istenben, és bennem is higy-
gyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmond-
tam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha 
aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök és magam-
mal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz 
ismeritek oda az utat, ahova megyek” (Jn 14,1--4). Így beszélt az Úr 

a tanítványaihoz. És Tamás va-
jon nem mindnyájunk nevében 
beszélt, amikor bátorságot 
vett, és megfogalmazta kéte-
lyeinket, és feltárta szívünk 
sötétségét? Ahogy neki, úgy 
nekünk is ezt mondja feleletül 
Krisztus: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet!” (Jn 14,6). 
Tamás azáltal vált szentté, 
hogy hittel fogadta Krisztus 
szavát.
 János evangéliuma vé-
gén még egyszer szerepelteti 
Tamást: „A tizenkettő közül 
az egyik, Tamás, vagy mellék-
nevén Didimusz, nem volt 



4                  „hogy egyek legyenek”

velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: Lát-
tuk az Urat! De ő kételkedett: Hacsak nem látom kezén a szegek nyo-
mát, és oldalába nem teszem 
a kezem, nem hiszem! Nyolc 
nap múlva ismét együtt vol-
tak a tanítványok, és Tamás 
is ott volt velük. Ekkor újra 
megjelent Jézus, bár az 
ajtó zárva volt. Belépett, és 
köszöntötte őket: Békesség 
nektek! Aztán Tamáshoz for-
dult: Nyújtsd ki a kezedet, 
és tedd oldalamba. S ne légy 
hitetlen, hanem hívő. Tamás felkiáltott: Én Uram, én Istenem! Jézus 
csak annyit mondott: Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, 
mégis hisznek!” (Jn 20,24-29).

 A hagyomány szerint India népeinek hirdette az evangéliumot. 
A Jeromos-féle martirológium július 3-án emlékezik meg Tamás tes-
tének Edesszába való átviteléről. Rómában a 9. században december 
21-re tették az ünnepét. 1969-ben annak érdekében, hogy a decemberi 
ünneplés ne törje meg advent utolsó hetét, visszahelyezték július 3-a.

Magyar Kurir

SarlóS BoldogaSSzony

 A kereszténység a XIII. századtól július 2-án a „nehézkes” 
Máriának, a Jézussal terhes Szűznek Erzsébetnél, Keresztelő Szent 
János jövendő anyjánál tett látogatását (latinul Visitatio) ünnepelte. 
Az ünnepnap megválasztásába egy kis hiba csúszott. A szóban forgó 
esemény idején az evangélium szerint Erzsébet a szülés előtt állt (Lk 
1,39–56), fia születését azonban már az ősegyház 8 nappal korábban, 
június 24-én megünnepelte. Ez lehet az oka, hogy a XVII. század 
dere-kától az ünnepet törölték a hivatalos római naptárból, de mivel 
a nap az aratás kezdetére esik, a közelmúltig jelentős dátum maradt, 
persze nem eredeti tartalma szerint, hanem aratóünnepként. Nálunk, 
hogy a többi Mária – („ősmagyarul” Boldogasszony) – ünneptől meg-



kü-lönböztessék, a Sarlós Boldog-
asszony nevet kapta. Népünk nem 
Péter-Pálkor kezdte az aratást, 
ahogy a kalendárium előírta volt, 
hanem e Boldog-asszony-ünnep 
másnapján.
 Az ünnep hiedelem- és 
hagyománykincse nagyon gazdag. 
Virágszentelés, szegények istápo-
lása, anyaság, de legfőképp az ara-
tás a tárgya. Az ezen a napon sze-
dett fűszernövények és persze a 
gabonafélék szentnek számítottak, 
varázserőt tulajdonítottak nekik. E 
napon csak jelképesen dolgoztak, 
a szerszámokat megáldatták a pap-
pal, a búzából koszorúnak, szen-
telménynek, szobadísznek valót 
szedtek. Az aratást másnap szent 
rítushoz illő áhítattal kezdték. 
Tiszta fehér gyolcsruhában, levett 
kalappal a búza elé térdepeltek és imát mondtak. A munkát a föld szent, 
keleti sarkában kezdték (napkelet!), az első két kévét keresztbe rakták. 
Mindez az „életet” jelentő új kenyérnek szólt, és benne tudván tudat-
lan a sarló, kasza alatt elhulló gabonaistennek, akinek kultusza Jézus 
Krisztus testének, a szent ostyának tiszteletében napjainkig töretlenül 
tovább él. Régi gyakorlat és hagyomány szerint sarlóval az asszonynép 
aratott, és nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét. Közvetlenül 
ebből ered, hogy a nép szimbolikus szemléletében a Szűzanya arat; 
Fiára hagyja, hogy gyűjtsön, és a búzát a konkolytól elválassza (Mt 
13,26–30).

riport péter komáromi káplán atyával…

(A riport még a diakónusszentelés után lett készítve 2013-ban. )

 Kevés a magyar ajkú pap Felvidéken, nagy szerencsénkre 
Veled egyel gyarapodott a közösség. Hogy látod a magyar papok 
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helyzetét? Miért ilyen kevés az utánpótlás?

 A népi mondás azt tartja, hogy annyi papot kapunk, amennyit 
megérdemlünk. Ám le kell szögezni, hogy a mi vidékünk még aránylag 
jól ellátott területnek számít. Ha összehasonlítjuk például a magyaror-
szági helyzettel, ahol több egyházmegyében nagyon komoly paphiány-
nyal küszködnek. Ez jellemzi az általános lelkipásztori ellátást véle-
ményem szerint. Ami a magyar ajkú lelkiatyákat illeti, volt alkalmam 
belekukkantani úgy a nyugati, mint a keleti régióban élő lelkiatyák 
életébe. Sok jó papbarátra tehettem szert ezeken a vidékeken, miu-
tán hazatértem külföldről. Egy nagyon fontos dolgot tapasztaltam, a 
hivatáshoz és ezen keresztül Krisztushoz és annak egyházához való 
hűségünk nagyon erős, szilárd. Az egyházi rendbe való felvételem-
mel fiatalnak és sok téren tapasztalatlannak bizonyulok, tehát nyitott 
szemmel és füllel akarok mindinkább járni, tanulni az idősebb atyák-
tól. Mindazonáltal az olaszországi plébániákon és közösségekben 
szerzett tapasztalataimat összehasonlítva az itthon szerzettekkel, el-
mondhatom, hogy kevésbé hat ránk a nyugat “sokmindentudás” szel-
leme, ami az embert nem éppen Isten szemével vizsgálja, de mégsem 
vagyunk ‘vegytiszták’. Mert ennek kísértő szelleme a kommunikációs 
eszközökön keresztül már megvetette a lábát nálunk is sajnos. Hiszem, 
hogy a hagyományos, népies hit, mely törekszik még Isten szemével 
látni és láttatni az embert illetve a világot, még köveket fog megmoz-
gatni. Ugyanez vonatkozik a papi utánpótlásra is.

 Milyennek látod a felvidéki magyarság Istenbe vetett hi-
tét? Milyen az itteni magyar egyházközségek élete? Miért köve-
tik egyre kevesebben az Isten igéjét?

 Mint ahogy az imént is mondtam, alapjában véve a népi vallá-
sosság erős. Ami azzal társul, hogy igenis a kommunikációs eszközök 
segítségével hatványozottan informálódunk. De a sok információ 
még nem jelenti azt okvetlenül, hogy intelligensek is vagyunk. Is-
ten igéjét talán pont azért követik kevesebben, mert akik önmagukat 
szuperképzettnek tartják, nem veszik észre az egyszerű népi vallá-
sosság letisztultságát, szépségét. Ez lenne hát az intelligencia helyes 
„fokmérője”. Tudós lélek egyszerű imája, amit áthat az alázat. Isten-
nek hála volt és van szerencsém olyan fiatalokkal, fiatal felnőttekkel 

6                  „hogy egyek legyenek”



„hogy egyek legyenek”        7

találkozni, akik mindezen tudós egyszerűséget megélik. Követendő 
példa ez számomra is. Továbbá érezni, hogy az embereknek az egy-
házhoz és Krisztushoz való hűségük dinamikusan élő valóság. Ám 
sajnos a sátán pont ezt kezdi ki. Jól tudja, ha nincs egység, akkor 
lehet vetni a konkolyt. Személy szerint kihívásnak tekintem ezt, és 
arra törekszem, hogy léptem-nyomon az egyházhoz való hűséget 
erősítsem az emberekben. Krisztust szeretni egyház nélkül, annyi, 
mint Istent utálatos mostohaapaként iszonnyal szeretni. Az egyházat 
szentek és bűnösök alkotják, ha hallani abúzusokat, vagy olvasni 
néhány az egyházi vezetést megcélzó méltatlan állítást, csak arra tu-
dok gondolni, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat s ő nem tévedhet. 
A negatív hangok csak arról tanúskodnak, hogy gyarlók vagyunk, de 
nem arról, hogy a hitünk önámítás lenne.

 Mit lehet tenni ez ellen?

 A mindennapi áldozatot vállaló szeretetet kell gyakorolni. S 
ennek egyetlen egy mérőzsinórja van: a konkrét alázat, még akkor is, 
ha nehéz. Minden téren. Az egyházat s a tanítást véleményem szerint 
nem elég csak érteni, de kutatni, keresni kell és természetesen meg 
is élni azt mindennapjainkban. Emellett tanúskodik a szentek sora: 
Assisi Szent Ferenc, Sienai Szent Katalin, Boldog II. János Pál pápa 
stb. Ha hamisnak mondunk akár csak egyet is a hitcikkelyek közül, 
akkor az Istenkép – így a Jézuskép nem egyezik meg azzal a Jézus 
és Istenképpel, amit az egyház már 2000 éve hirdet. Hisz az anyát 
és az apát sem azért fogadjuk el, mert érdekünk fűz hozzá, hanem 
mert ők a szüleink, így az egyházat is, Istentől nekünk ajándékozott 
szülőnek kell tekinteni, és ami a legfontosabb, szimbiózisban élni 
vele és benne. A szentek életpéldájából kell tanulnunk, vagy azon 
emberek példájából, akik szentéletű alázatos életet élnek. 

 Ismeretes, hogy baráti viszonyt ápolsz a Via Nova ICS-
vel. A történelem során a papok voltak a közélet egyik legfőbb 
szervezői, mára ez a tendencia megkopni látszik.
 Mi a véleményed arról, ha egy pap manapság aktívan 
részt vesz a közéletben? Te miért támogatod a Via Nova fiatal-
jait?



 Igen, baráti viszony fűz azokhoz a fiatalokhoz, akik tenni akar-
nak a társadalmunk jövőjéért. Igaz, hogy régen, még az 1917-es egy-
házjogi kódex engedélyezte az egyházi személyek közéletbeli aktív 
szereplését. Jó példa erre Prohászka Ottokár püspök úr, ki képviselő 
volt a magyar parlamentben. Ám az 1983-as megújított egyházjogi 
kódex szerint, az aktív “politikai” részvétel nem megengedett. Itt 
a részletekbe nem mennék bele, de fontos megjegyezni, hogy néha 
az emberek, amikor a lelkipásztort a szolidaritásról, szabadságról, 
élethez való alapvető jogról, igazságosságról hallanak beszélni, azt 
gondolják, hogy politizál a lelkiatya. Ez félreértés. Az egyház szo-
ciális tanítását át kell adni. Ez feladat, sőt kötelesség. Mert mindez a 
Szentírásból és az egyház 2000 éves hagyományából táplálkozik. Tá-
mogatom a Via Nova fiataljait, s mindenki mást, akik érzik szívükben, 
hogy a szebb jelen és jövőnk Isten nélkül lehetetlen, csak még nem 
tudják e mély vágyukat megfogalmazni. Legtöbbször az ilyen fiata-
lokon látni az örök értékek utáni szomjúságot, s ez örömre ad okot. 
Átgondolva, átelmélkedve közösen az Egyház mindenkori szociális 
tanítását – munka, család, személy tisztelete - hiszem, hathatósabban 
fogják tudni néven nevezni a problémákat és meg találni a megol-
dást azok, akik meghallják Isten szavát, ugyanis csak vele lehet és 
érdemes építkezni.

 Szerinted mi a legfőbb problémája a mai fiatalságnak?

 A gyenge gyökerek...

 Mit üzensz a fiataloknak, illetve az olvasóknak?

 Ápoljuk a gyökereinket, és akkor nem lehet olyan problémánk, 
ami minket végletekbe taszítana. Ha ismerjük s gondozzuk a hagyo-
mányainkat, Istenbe vetett igaz hitünket, akkor a kellő problémáinkra 
a legmegfelelőbb orvosságot fogjuk megtalálni. Hangzatos a szólás: 
a fiataloké a jövő. De ez csak féligazság. A fiatal éppúgy a jelen aktív 
alkotó eleme, csak lássa meg az idősek példáját, és használja fel azt. 
Mérlegeljen, imádkozzon és alkosson Istennel.

Csonka Ákos 
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A 20. századi kisközösségi mozgalom spontán jött létre az 
egész egyházban

P

Az egyház vezetői eleinte szektáknak gondolták a 
kisközösségeket, és tiltották működésüket.

Á

Az egyház vezetői eleinte szektáknak gondolták a 
kisközösségeket, és tiltották működésüket.

R

Az egyház vezetői eleinte szektáknak gondolták a 
kisközösségeket, és tiltották működésüket.

É

Az egyház vezetői eleinte szektáknak gondolták a 
kisközösségeket, és tiltották működésüket.

D

Az egyház vezetői eleinte szektáknak gondolták a 
kisközösségeket, és tiltották működésüket.

T

Az egyház vezetői eleinte szektáknak gondolták a 
kisközösségeket, és tiltották működésüket.

I

A kommunista diktatúra idején nem tudott kibontakozni 
Magyarországon a kisközösségi mozgalom.

O

A krisztusi közösség zárt, nem fogad be idegent, hogy 
védje a tagok hitét a külvilággal szemben.

R

A krisztusi közösség zárt, nem fogad be idegent, hogy 
védje a tagok hitét a külvilággal szemben.

K

 Karikázza be azokat a nagybetűket, amelyek helyes állítás után 
állnak. Aztán olvassa össze először ezeket, majd a be nem karikázot-
takat. Annak a szentírási könyvnek a címét kapja, amelyikből a feladat 
végén olvasható idézet való. Írja be a könyv címét a zárójelbe.

„Jaj a magányosnak! Ha elesik, nincs senki, aki fölsegítené.” 
( _ _ _   4, 10b)

Fejtörő
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HirdetéSek

 A június 29-én, 11 órakor bemutatott szentmisében, valamint a 
szentmise után fellép a kárpátaljai Szent Mihály Gyermekotthon fiata-
lokból álló énekkara.

 Ma a szentmisék után tartjuk a gyűjtést a Szentatya jó-
tékonykodási céljaira. Előre köszönjük az adományokat!

 Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kap-
csolódnak, hogy a hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalá-
sukról. Imáikat a jó Isten fizesse meg!

 Első-péntekhez a szokott módon gyóntatunk. Kérjük a kedves 
híveket, hogy a szentgyónás elvégzését ne hagyják a pénteki napra, 
ugyanis a hét bármely napján a szentgyónás elvégezhető.

 Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirde-
tett gyűjtés összege, az elmúlt héten 100.- EUR-val gyarapodott. Így 
az év kezdete óta 6 433.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók 
nagylelkűségét!

 A rászorultak segítsége végett megvásárolható a PORTE 
folyóirat, melynek ára 1,30 EUR. Köszönjük megvásárlását!
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29. vasárnap: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 
(főünnep) 
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. hétfő
(A római egyház első szent vértanúi)
Ám 2,6-10.13-16; Zs 49; Mt 8,18-22 
Megingatom alattatok a földet, ahogyan meginog a szekér
1. kedd
(Szent Áron)
Ám 3,1-8; 4,11-12; Zs 5; Mt 8,23-27 
Ha oroszlán ordít, ki ne félne? Ha az Úr szól, ki ne prófétálna?
2. szerda: SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL 
(ünnep) 
Szof 3,14-18a vagy Róm 12,9-16b Iz 12,2-6 Lk 1,39-56 
Ujjongjatok, mert nagy közöttetek Izrael Szentje
3. csütörtök: SZENT TAMÁS APOSTOL (ünnep) 
Ef 2,19-22; Zs 116; Jn 20,24-29 
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
4. péntek
(Portugáliai Szent Erzsébet, Szent Berta)
Ám 8,4-6.9-12; Zs 118,2-40.131; Mt 9,9-13 
Nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására
5. szombat
(Zaccaria Szent Antal Mária, Athoszi Szent Atanáz)
Ám 9,11-15; Zs 84; Mt 9,14-17 
Azon a napon fölállítom Dávid összetört sátorát
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a SzentmiSék rendje
2014. június 30 – július 6.
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